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Приложение 4 

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние 

 

I. Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние включват: 

 Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда чрез използването на лицензираните платформи. 

 Публикуване на интернет страницата на училището помощни материали за «безопасен 

интернет» https://www.safenet.bg/bg/materiali 

 Събиране на база данни от всеки класен ръководител с актуални профили и имейли на 

учениците. 

 Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага 

следният приоритетен ред: 

o Ползване на една платформа в училището – Google classroom. Използване и 

актуализиране на създадените от училището през уч. 2019/2020 г. класни стаи и 

създавaне на нови такива за новоприетите ученици. 

o Ориентиране към общи, познати и използвани до момента  приложения от 

учителите и учениците в съответния випуск 

o Прилагани през уч. 2019/2020 г. комуникационни канали в паралелката (Viber, 

Massеnger и др.) 

 Начини за осъществяване на обучението и комуникацията: 

o Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) – за учениците, които 

разполагат с технически средства и достъп до интернет 

o Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се 

отчитат участието и ангажираността на ученика) 

o Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за 

часовете на синхронно ОЕСР) – за учениците, които разполагат с технически 

средства, но нямат постоянен достъп до интернет 

o Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия 

(възможно е и оценяване) с помощта на образователен медиатор/социален 

работник по проект „Подкрепа за успех“ – за учениците, които не разполагат с 

технически средства и нямат достъп до интернет 

http://www.pgbt-plovdiv.com/
mailto:pgbt2005@abv.bg


 
 

 Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР: инж.Николай Лозенов – ст. 

учител, инж. Юрий Илиев – ст. учител, Иван Ангелов – ст. учител, инж. Нина 

Кавръкова – ст. учител; инж. Пенка Янева – учител, инж. Надежда Йовчева – учител. 

Съвместно с класните ръководители екипът подпомага учениците за включването им в 

ОЕСР. 

 Организационен екип: инж. Цветелина Петкова – ЗДУПД, Цветелина Велкушанова – 

ЗДУД, Диана Кесова – ЗДАСД, инж. Петър Петров – р-л на направление „ИКТ“, инж. 

Добринка Младенова – гл. учител, Иванка Николова – ст. учител, Марина Татарова – 

педагогически съветник. Екипът организира ОЕСР в електронна платформа, разработва 

при необходимост алтернативно седмично разписание за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина, организира начина 

на отчитане на дейностите при ОЕСР. 

 Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 

възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани 

за учители). 

II. За преминаване към ОЕСР според критериите в заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. 

на министъра на здравеопазването се приема следната прагова стойност: достигната 14-

дневна заболеваемост над 119, 9 на 100 хиляди души население и 15% отсъстващи по 

причини, свързани с COVID-19. 

III. ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците: 

1. Преминаване в ОЕСР на паралелка. По решение на РЗИ в резултат на положителен PCR 

тест на ученик от паралелката, паралелката продължава обучението си в електронна среда от 

разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се 

завръща обратно в училище. 

2.  Преминаване в ОЕСР на няколко или всички паралелки.  

2.1. По решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 

карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 

разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след 

което се завръщат обратно в училище. 

2.2. Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

училището е преустановен (по разпореждане на Министерството на здравеопазването, РЗИ 

или Областния кризисен щаб) както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5, с изключение на 

обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед на министъра на 

образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, 



 
 

индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, се 

осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

2.3.Съгласно заповед № РД 09-3158/11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката 

при нарастващ брой отсъстващи ученици и учители поради причини, свързани с COVID-19 и 

грипни заболявания, и ако училището попада в червена или оранжева зона според критериите 

на МЗ, ПГБТ може да премине към обучение от разстояние в елекронна среда до края на 2020 

г. след решение на педагогическия съвет, съгласувано с Обществения съвет и като се вземат 

предвид нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците в училището, при 

един от начините: 

а. до 50% от паралелките в училището; 

б. редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда. 

2.4. За взетото решение се уведомява РУО – Пловдив. 

3. Преминаване в ОЕСР  в случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в 

повече от една паралелка, поради причини, свързани с COVID-19: 

 При осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, 

учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, 

след което се завръщат обратно в училище.  

 При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на 

учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител. 

4. Преминаване в ОЕСР при отделен ученик.  

4.1. 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, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на 

обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други 

уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. На такъв 

ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на 

образователни дефицити, както и психологическа подкрепа. 

4.2. 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: 

а. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието 

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



 
 

б. 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; 

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

разрешение на началника на регионалното управление на образованието. 

4.3. За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 4, т. 3 от Наредба 

№ 10/01.09.2016 г. ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, подава заявление чрез 

директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. 

Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане 

на обучението. 

4.4. В деня на подаването на документите за преминаване в ОЕСР директорът на училището 

ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и 

ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до 

момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище. 

4.5. Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от 

разстояние в електронна среда за ученика по чл. 40а, ал. 4, т. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 

г. въз основа на информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика за 

предходната учебна година и до момента и уведомява родителя и директора на училището, 

в което е записан ученикът, в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно 

възможността за осигуряване на обучението. 

4.6. До края на учебната 2020 - 2021 г. обучението по чл. 40а, ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 

г.  може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка. 

4.7. Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични 

условия за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е 

непълнолетен - те се осигуряват от родителите му. 

4.8. При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната 

паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или 

на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано 

такова обучение, а когато и това не е възможно, училището организира предоставяне на 

учебни материали на имейл, чрез елекронния дневник, подходящи интернет приложения или 

на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на социалния работник. 

Забележка: ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение.  


