
 

Приложение №1 към заповед № РД-10-560/ 05.01.2021 г.  

УТВЪРЖДАВАМ:/п/ 

ИРИНА ЧОЛАКОВА 

Директор на ОУ „Димитър Талев“, 

 гр. Пловдив 

  

ПРОЦЕДУРА 

За осъществяване на обучение в електронна среда от разстояние съгласно чл. 115а 

от ЗПУО и съответните наредби за прилагането му 

(1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите          

предпочитания и възможности в училище по негов избор, включително и преминаване           

в ОЕСР 

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните                 

родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните           

родители. 

ДОПУСТИМОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОЕСР 

(3) По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на                  

директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични          

средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни              

може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана             

форма на обучение, който по здравословни или други уважителни причини,          

удостоверени с документ, не може да посещава училище 

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият        

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите           

технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или         



комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен             

ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична            

обстановка: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ,         

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ,         

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с              

които той живее на един адрес; 

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след                

разрешение на началника на регионалното управление на образованието. 

РЕД ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОЕРС 

1. Родителят/ настойникът подава заявление /Приложение № 2 към Заповед №            

РД-10-560/ 05.01.2021 г./ и декларация за техническа осигуреност /Приложение № 3           

към Заповед № РД-10-560/ 05.01.2021 г./ до директора на ОУ “Димитър Талев” на             

следния електронен адрес primary.school@ou-dtalev.info Към заявлението се       

прилагат документи, удостоверяващи причините за невъзможност ученикът да        

посещава присъствен учебен процес. 

2. Заявлението, ведно с декларацията се регистрира в книгата за входяща            

кореспонденция и се резолира от директора при съгласуване с РНИКТ за техническа и             

технологична осигуреност за обезпечаване на учебния процес. 

2.1. Заявления, постъпили в неработни и/или почивни дни се регистрират в първия             

работен ден. 

2.2. Заявления, постъпили, в рамките на работния ден от 8:00 до 16:30 часа, се               

регистрират в същия ден. Заявления, постъпили след 16:30 часа се регистрират           

следващия работен ден. 

3. В срок от 1 /един/ работен ден директорът издава заповед за реда на обучение в                 

електронна среда, която се публикува в екипната поща за сведение на           

заинтересованите педагогически специалист. 

mailto:primary.school@ou-dtalev.info


 

3.1. В срока по т. 3 класният ръководител информира родителя чрез съобщение през              

електронния дневник, като прилага сканирано копие на заповедта за реда на ОЕСР. 

 

4. В случаите по т. 3 от ал. 4 директорът изпраща с доклад до началника на РУО,                  

постъпилото заявление от родителя. 

4.1. Началникът се произнася по подаденото заявление и при разрешение издава           

заповед в срок до три работни дни.  

4.2. Директорът получава заповедта на началника на РУО и в срок до 5 работни              

дни организира ОЕСР, като издава заповед за реда и начина на провеждане.  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЕСР 

(5) Моделът на обучение от разстояние в електронна среда включва дистанционни           

учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението          

и оценяване, наблюдение на уроци в реално време без участие на ученика.  

(6) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките             

на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на          

нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за          

нормирането и заплащането на труда. 

(7) Зам.-директорът УД осъществява контрол по фактическото изпълнение на ОЕСР и            

прилагат копие на заповедта в личното досие на ученика. 

(8) В случай на констатирани несъответствия и предписания на зам.-директора УД,            

преподавателите изпълняват предписанията в срок от 3 /три/ работни дни. 

 

 

 

 



Приложение №2 към заповед № РД-10-560/ 05.01.2021 г.  

Вх. №...................................................  

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

ГР. ПЛОВДИВ  

З А Я В Л Е Н И Е  

От ….....................…………………………………………………, 

родител/настойник на ………..............…………….…………...,  

ученик/чка в .................клас/паралелка; форма на обучение …………………….……. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Заявявам желанието си през учебната 2020/2021 година синът/дъщеря ми да се обучава            

в дневна форма от разстояние в електронна среда за период от ………….            

до…………..……, (дата,месец, година) 

Мотивите ми са следните: 

1.     Здравословни причини; 

2.       По желание на родителите; 

 (оградете) 

По т.1 Прилагам следните медицински документи, удостоверяващи здравословните        

причини за заявения начин на обучение: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………..………. 



3. ………………………………………………………………………………………… 

По т. 2 Причините, поради които желая синът/дъщеря ми да се обучава в дневна              

форма от разстояние в електронна среда са следните: 

   (подробно се описват причините) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Прилагам декларация за осигурени условия за провеждане на обучение от разстояние в            

електронна среда 

С УВАЖЕНИЕ:................................. 

                 (подпис на родителя) 

СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКТОРА: 

1. ОУ „Димитър Талев“ има възможност да организира обучение в дневна форма             

от разстояние в електронна среда. По учебни предмети от раздел А и раздел Б на               

учебния план на паралелката чрез дистанционни учебни часове – наблюдение на урок в             

реално време, както и текуща обратна връзка за резултатите от обучението и            

оценяване. 

.................................................... 

                                                                                   Подпис на директора/ Печат на училището 

2. Заявлението ведно с декларацията и информация за успеха, отсъствията и            

ангажираността на ученика в предходната учебна година да се изпратят до началника            

на РУО – гр. Пловдив 

.................................................... 

                                        Подпис на директора/ Печат на училището  

 

 



 

Приложение №3 към заповед № РД-10-560/ 05.01.2021 г.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

От…………………………………………………………………………………………… 

В качеството ми на родител на  

………………………………………………………………………………………….., 
ученик от ………..клас в ОУ „Димитър Талев“, 

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ          
РАЗСТОЯНИЕ 

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му           

участие в обучението в електронна среда от разстояние. 

2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му           

от разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и             

развитието му. 

3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в            

училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда. 

4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам           

училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за           

отсъствие на ученика по уважителни причини. 

5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за            

изграждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене. 

Дата:……………………………. 

Подпис:………………… 


