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I. Общи положения 

Настоящият план е  разработен в съответствие с чл. 115 а, ал. 1, 3 и 4 от 

ЗПУО,  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за органи-

зация на дейностите в училищното образование и НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИ-

ЛИЩАТА, разработени от МОН за учебната 2021/2022 г. 

Целта на настоящия план е да се определят конкретните мерки и последо-

вателността на тяхното прилагане, за да се осигури бързо и плавно преминаване 

от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/ 

при различните сценарии в зависимост от обстановката в училище, града, област-

та. 

II. Същност на обучението в електронна среда от разстояние: 

ОРЕС е дневна форма на обучение, при която учениците и учителите не са 

физически на едно и също място, а обучението се провежда в електронна среда 

със средствата на информационните технологии 

Обучението от разстояние в електронна среда включва: 

• дистанционни учебни часове; 

• самоподготовка; 

• текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в 

рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълне-

нието на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен 

стандарт за нормирането и заплащането на труда. 

Обучението в електронна среда от разстояние се осъществяват от учители-

те на ПТГ „Иван Райнов“ на учениците, които се обучават в училище през учебната 

2021/2022 година, както следва: 

1. За ученици от паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положи-

телен PCR тест за ученик от паралелката, поставени под карантина. 

2. За ученици от няколко паралелки в училището, поставени под ка-

рантина по решение на РЗИ. Обучението на учениците в тези паралелки продъл-

жава в електронна среда от разстояние по утвърдено седмично разписание за пе-

риода на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 
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3.  За ученици от всички паралелки в училището, поставени под каран-

тина по решение на РЗИ. Обучението на учениците в тези паралелки продължава 

в електронна среда от разстояние по утвърдено или по ново седмично разписание 

за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

4. В случаите на отстраняване на учител, поради положителен резултат 

от PCR тест по решение на РЗИ може да се премине в обучение в електронна среда. 

5. За отделен ученик/ученици по здравословни причини в случаите, 

ако отсъствието му е за период до 30 дни, има желание и разполага с необходими-

те технически и технологични възможности и физическото му състояние позво-

лява да се включи в уроците заедно със съучениците си от класа. 

Родителят подава  заявление до директора и декларация за осигурени ус-

ловия за провеждане на обучение в електронна среда. 

Тази възможност задължително се осъществява чрез виртуална класна 

стая (Teams в Office 365) с включване на камера и микрофон по време на учебния 

час. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или 

към учителя, но не и към учениците. На такъв ученик училището предоставя кон-

султации от обща подкрепа за преодоляване на образователните дефицити, както 

и психологична подкрепа.  

6. За отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в ре-

зултат на положителен PCR тест на член от домакинството му, са в сила мерките  

описаните в т. 5. 

III. Задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено 

обучение в електронна среда от разстояние включват: 

1. Осигуряване на мерки за защита на личните данни на учителите и 

учениците и сигурността на информацията в електронна среда. 

2. Използване от учители и ученици на единна платформа за осъщест-

вяване на обучението по всички учебни предмети: Microsoft Office 365 Teams.  

3. Създаване на база данни в училище с актуални акаунти на учениците 

и кодове за присъединяване към екипи за Microsoft Office 365 Teams. 

4. Единна платформа за администриране на учебния процес за пара-

лелките: електронен дневник Школо /https://app.shkolo.bg/ 

5. Начин за осъществяване на обучението и комуникацията: редуване 

на синхронно (поставяне на оценки и отсъствия)  и асинхронно ОЕСР (не се поста-

https://app.shkolo.bg/
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вят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчита участието и ангажираността 

на ученика) 

6. При необходимост разработване на алтернативни седмични разпи-

сания. 

 

IV. График на учебното време при преминаване на цялото училище към 

ОЕСР: 

 

час начало 
учебен 

час 
край междучасие 

1 8:00 0:40 8:40 0:15 

2 8:55 0:40 9:35 0:15 

3 9:50 0:40 10:30 0:25 

4 10:55 0:40 11:35 0:15 

5 11:50 0:40 12:30 0:15 

6 12:45 0:40 13:25 0:15 

7 13:40 0:40 14:20 0:10 

8 14:30 0:40 15:10 0:10 

9 15:20 0:40 16:00  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

От ……………………………………………………………………………………...……………………..  

в качеството ми на 

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

ученик от ………..клас на   ПТГ „ Иван Райнов“,  град Ямбол 

 

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 развити-

ето му;  

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

лището, 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 отсъс-

твие на ученика по уважителни причини. 

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

раждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене. 

 

 

 

Дата:…………………………….     Подпис:………………… 
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ДО ДИРЕКТОРА 

НА ПТГ "ИВАН РАЙНОВ" 

ЯМБОЛ 

 

З А Я В Л Е Н И Е   

ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ  

 

От ..........................................................................................................................................................,  

родител  на …………………………........................................................................... от .......... клас  

професия …………………………………………….    специалност …………………………….. 

форма на обучение …………………………………….. 

адрес/и ................................................................................................................... за комуникация; 

за контакт:   ел.поща: ................................................ 

                        телефон: ................................................    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

С настоящото заявявам  намерението си  детето ми  

.................................................................................................................................................... да се обучава от 

разстояние в електронна среда за срок от ………………….. до ……………………… 

Мотивите ми за преминаване в  електронна среда от разстояние на обучение са: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Прилагам декларация за осигурени условия за провеждане на обучението. 

 

 Дата: ...........................................г.   1. С уважение, .............................. 
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