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105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 
РАЙОН “ИЗГРЕВ”, КВ.”ДИАНАБАД”, УЛ. „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” 7 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

(ОЕСР)  
В 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ” 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

 
 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. Вътрешните правила са изработени на основание на чл.115а от ЗПУО, чл.40а 
от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, Насоки на МОН за обучение и действия в условията на извънредна 
епидемична обстановка и план на 105. СУ „Атанас Далчев“ за организация на 
учебния процес през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19 и са 

съобразени с изискванията на Регламент 679/2016 (GDPR), Закона за защита на 
личните данни, ЗПУО, Правилника за дейността на училището за учебната 

2021/2022 година. 
Чл.2. Вътрешните правила са приети с решение на педагогически съвет, Протокол 
№ 16 от 13.09.2021 година. 

Чл.3. (1) Дневната форма на обучение в електронна среда от разстояние се 
осъществява чрез средствата на информационните и комуникационните 

технологии и включва учебни часове от разстояние в реално време и с подходящи 
електронни платформи. 
              (2) Обучението включва учебни часове, самоподготовка, текуща обратна 

връзка за резултатите от обучението и оценяване. 
Чл.4. Дневната форма на обучение в електронна среда е организация на учебния 
процес, при която ученикът и преподавателят са разделени по местоположение, но 

не и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични 
средства. 

Чл.5. Обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР) се организира и 
провежда от екипи с ясно определени права и задължения, в чийто състав се 
включват: 

(1) Преподаватели, които отговарят за проектиране и провеждане на 
обучението; 

(2) Оценяване на постиженията на учениците и качеството на обучението си 
в съответствие с изискванията на ЗПУО; 

(3) Администратори, които отговарят за технологичното и логистичното 

осигуряване на обучението, на комуникацията и взаимодействието между 
учениците и учителите. 
Чл.6. Основните принципи на училищната политика за обучение в електронна 

среда от разстояние (ОЕСР) и в Интернет са:  
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(1) Равен достъп на всички ученици до електронно обучение от разстояние; 
(2) Защита на учениците и служителите на 105.СУ „Атанас Далчев“ от вредно 

или незаконно съдържание и информация като:  

 кражба на лични данни и снимки; 
 накърняване на личното достойнство и тормоз; 
 порнография; 

 проповядване на насилие и тероризъм; 
 етническа и религиозна нетолерантност; 

 търговия с наркотици, хазарт и др.;  
(3) Зачитане и защита на личната неприкосновеност;  
(4) Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно 

поведение;  
(5) Сътрудничество между училището, родителите и компетентните органи. 

Чл.7. Всеки потребител трябва да осъществява достъп до програми, приложения, 

платформи или други чрез собствено потребителско име (акаунт), като другите 
участници трябва да виждат трите му имена, а не псевдоними, при техническа 

възможност да не се виждат и потребителските имена (акаунти), e - mail и други. 
 

 ІІ.ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ  В ОБУЧЕНИЕ  
В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

 
Чл.8. (1) Когато поради извънредни обстоятелства (ученик/учител с положителен 

PСR тест) присъственият образователен процес в училището е преустановен, както 
и в случаите по чл. 105, ал. 1 (учебни дни може да се определят за неучебни или 
неучебни дни – за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката), 

ал.3 (в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на 
честване на празника на общината кметът на общината след уведомяване на 

началника на РУО може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна 
година за училища на територията на общината) и ал.5 (неучебни са и дните, в 
които образователният процес в училището е временно преустановен по 

задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт) 
след заповед на министъра на образованието и науката обучението на учениците, 
записани в дневна или индивидуална форма на обучение, се осъществява, 

доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии. 

Чл.9.Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен 
ученик в условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 
115а, ал.3 и ал.4 от ЗПУО, както следва: 

(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, който по 

здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може 
да посещава училище. 

(2) 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; 
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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, за малолетните ученици – по избор на родителите, 
а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители и след 
разрешение на началника на регионалното управление на образованието. 

Чл.10. (1) Обучението от разстояние в електронна среда в горепосочените случаи 
в чл.9 се осъществява от училището, в което е записан ученикът.  

            (2) 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, като към 

заявлението се прилага и декларация от родителите за осигурени условия за 
провеждане на обучението.  
            (3) Началникът на РУО, София – град разрешава ОРЕС по избор на ученика 

или на родителите въз основа на информация за предходната учебна година и до 
момента от директора на училището за успеха, отсъствията и ангажираността на 

ученика. 
        (4) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни 

учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от 

обучението и оценяване. 
        (5) Ученик, който се обучава в ОРЕС  се включва в учебния процес в реално 

време чрез Тиймс и осигурени от родителите му технически средства. 
        (6) Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна 

среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за 

приобщаващо образование. В случай че ученикът се обучава несинхронно от 
разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на 
взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по 

учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния 
учебен предмет от графика за деня. 

        (7) Ако обучаващия се в електронна среда от разстояние ученик нарушава 
дисциплината и пречи за нормално протичане на учебния процес на учениците, 
които се обучават присъствено, същият се отстранява от участие в учебния процес 

в реално време.  
Чл.11. (1) За преминаване към ОЕСР родителите подават заявление с 

придружаващите го документи до директора. Документите по ал.1 са публикувани  
на интернет страницата на училището.  

(2) Документите трябва да са подписани и от двамата родители. В случай, 

че детето се отглежда само от един родител, същият представя документ 
удостоверяващ, че грижите за детето са поверени на него. 
Чл.12. (1) При преминаване на дневна форма на обучение в електронна среда от 

разстояние ученикът запазва класа и училището, където е записан. 
(2) Директорът на училището уведомява в срок от един работен ден 

родителите и ученика при преминаване на класа и/или училището в дневна форма 
на обучение в електронна среда (ДФОЕС)  и обратно. 
Чл.13. (1) Ученик, който иска да премине от дневна форма на обучение в 

електронна среда (ДФОЕС) към дневна форма на обучение, подава заявление по 
електронен път или лично до директора на училището си.  

(2) Директорът издава заповед за преминаване от дневна форма на 

обучение в електронна среда (ДФОЕС ) в дневна форма в срок от 3 работни дни.  
Чл.14. Преминаване на ученик от дневна форма на обучение в електронна среда 

(ДФОЕС) в други форми на обучение се извършва съгласно разпоредбите на ЗПУО 
и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование. 
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Чл.15. Училището осигурява камера и микрофон, за да може ученикът, който се 
обучава в електронна среда, да наблюдава в реално време уроците по съответните 
предмети.  

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 
РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР) 

 
Чл.16. Директорът със заповед определя Екип за подкрепа при осъществяване 

на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в състав:  

Председател: Малинка Огнянова Петрова, ръководител направление „ИКТ“ 
Членове: 

1. Ирена Кимонова Николова, заместник-директор УД в начален етап 
2. Павлина Димитрова Костадинова, заместник – директор УД в 

прогимназиален етап 

3. Нина Михайлова Серкова, заместник-директор УД в гимназиален етап 
4. Милена Валентинова Маринова, старши учител по информатика и 

информационни технологии 
5. Васил Димитров Василев, учител по информатика и информационни 

технологии 

6. Галя Андонова Накова, училищен психолог 
7. Пламена Пламенова Николова, училищен психолог 
8. Яна Николаева Досева, логопед и координатор на училищните екипи за 

оказване на обща и/или допълнителна подкрепа 
9. Нина Спасова Стоичкова, ресурсен учител 

10. Кристиана Людмилова Глузова, ресурсен учител 
Чл.17. Екипът за подкрепа при необходимост разработва алтернативни 
седмични разписания за прилагане в случаите, когато една или повече паралелки 

са поставени под карантина. 
Чл.18. Екипът за подкрепа изготвя 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). 
Чл.19. Екипът за подкрепа организира със съдействие на класните ръководители 

и преподаватели събиране на информация за използваните платформи и акаунти. 
Чл.20. Препоръчителните изисквания на МОН, на които трябва да отговаря 
една електронна образователна система, за да може да поддържа пълноценно 

обучение от разстояние в електронна среда, са няколко: 
(1) електронната образователна система (платформа) задължително трябва 

да поддържа вход със служебните акаунти, създадени и поддържани от МОН, за 
всички учители и ученици в домейна @edu.mon.bg; 

(2) платформата да позволява конфигуриране и използване на виртуална 

стая (програмно симулирана среда за онлайн комуникация в реално време между 
голям брой участници в процес на обучение). Виртуалната класна стая следва да 

осигурява възможност за: видео- и аудио-връзки; разговор, чат, споделяне на 
екрана на преподавателя, визуализация на различни информационни обекти 
(текст, презентация, изображения, мултимедия и пр.). Задължително трябва да 

поддържа и запис на обучението с възможност за контролирано споделяне на този 
запис, така че и ученици, които по някаква причина са пропуснали часа, да могат 
да наваксат пропуснатото; 

(3) платформата трябва да позволява създаване и поддържане на 
електронни курсове (по различните предмети), да може да се обособяват и 

редактират различни теми и подтеми; 
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(4) платформата задължително трябва да различава типовете потребители 
и да позволява администриране и достъп до различните функционалности и 
ресурси в зависимост от техните роли (учител, ученик, директор); 

(5) чрез платформата следва да може да се създават към всеки курс 
различни по структура тестове за проверка на знанията с възможност за 
автоматична оценка, запис на резултата и обратна връзка; 

(6) електронната образователна система трябва да позволява създаване и 
извличане на справки, които да подпомагат дейността на директора и учителите и 

да дават общ поглед върху провеждането на процеса по обучение от разстояние; 
(7) електронната образователна система следва да бъде на български език. 

Чл.21. Към момента интегрирани със системата за електронните профили на МОН 

са Microsoft Office 365 с Teams. С профила си в @edu.mon.bg учителите и учениците 
могат да влизат както в Microsoft, така и в Google и Школо. 
Чл.22.  Платформата на Microsoft е включена в заплатените от МОН лицензи и е 

безплатна за училищата, администрира се и се поддържа от МОН, създаването на 
класните стаи и връзките учители - ученици се извършва автоматично с данните 

от НЕИСПУО.  
Чл.23. Платформата на Google е безплатна. Създаването на класовете се извършва 
от учителите или от администратор на ниво училище – ръководител направление 

„ИКТ“. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява единствено 
и само чрез платформата Microsoft Teams и Shkolo.  

Чл.24. На училищно ниво в случай на преминаване към обучение в електронна 
среда от разстояние е  препоръчително ползване на две платформи – Shkolo и 
Microsoft Office 365 с Teams. Така се избягва вариантът, при който учениците 

получават информация и трябва да следят едновременно множество различни 
платформи и приложения за комуникации използвани от различни учители.   
Чл.25. Всеки преподавател активира виртуалните класни стаи, които използва с 

паралелките/класовете, на които преподава. 
Чл.26. Ако отделен ученик/ученици и /или паралелка/и са в ОЕСР учебното 

време започва следвайки седмичното и дневно разписание на учебните часове, 
които съгласно чл.7, ал.1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в 
училищното образование са с продължителност, както следва: 

(1) 35 минути за І и ІІ клас; 
(2) 40 минути за ІІІ – ХІІ клас. 

Чл.27. Ако всички ученици от училището са в ОЕСР  продължителността на 
дистанционния учебен час за всички видове подготовка при синхронно обучение 
от разстояние в електронна среда не може да надвишава:  

(1) двадесет минути – в началния етап (І-ІV клас) 
(2) тридесет минути – в прогимназиалния етап (V – VІІ клас);  
(3) четиридесет минути – в гимназиалната степен (VІІІ – ХІІ клас). 

Чл.28. Отсъствията и оценките  се отразяват в електронния дневник Shkolo. 
Чл.29. (1) Официалната комуникация между ученици и родители от една страна и 

учители и училищното ръководство, от друга страна, се осъществява през 
електронния дневник. 

(2) Комуникация между ученици, учители и родители относно 

организацията на учебния процес в ОЕСР може да бъде осъществявана и в други 
платформи извън Microsoft Teams (Viber, Facebook, Messenger, електронна поща).  

(3) В каналите на комуникация не се провежда образователен процес.  

Чл.30. Начини за осъществяване на обучението в електронна среда от разстояние 
(ОЕСР): 

(1) Синхронно обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР).  
(2) Своевременно се поставят отсъствия и оценки в електронния дневник. 
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(3) Асинхронно обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР). Не се 
поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчита участието и 
ангажираността на ученика. 

(4) Редуване на синхронно и асинхронно обучение в електронна среда от 
разстояние. Отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР. Поставят 
се оценки. 

Чл.31. Платформата Microsoft Teams се администрира от Малинка Огнянова 
Петрова, ръководител направление „ИКТ“. 

Чл.32. При преминаване в дневната форма на обучение в електронна среда 
ученикът продължава да се обучава по учебния план на училището, в което е 
записан, и запазва избраните предмети от раздел Б „Избираеми учебни часове“,  

профилиращи предмети и/или специалност.  
Чл.33. Учениците със СОП, избрали дневна форма на обучение в електронна среда 
от разстояние (ДФОЕС) получават подкрепа от ресурсния си учител в електронна 

среда. 
Чл.34. За учениците от профилираните и/професионални паралелки, които са 

избрали ДФОЕС се осигурява обучение по всеки от профилиращите предмети 
според учебния план. Същото се отнася за предметите, изучавани на основния 
чужд език.  

 

ІV. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В  ДНЕВНА ФОРМА НА  
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ДФОЕСР) 

 
Чл.35. Заявление по образец за записване в ДФОЕС по чл. 33, ал. 3 от Наредба № 

10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се 
подава по електронен път или лично в  канцеларията на училището. 

Чл.36. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия 
за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното 
образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (по 

образец) и за информираност на родителите с училищния учебен план, по който се 
обучава ученикът за съответния клас.  
Чл.37. При преминаване на ученика към ДФОЕС по реда на чл. 8, ал. 4 от 

настоящите вътрешни правила се представят и медицински документи. 
Чл.38.  Директорът на училището при условията на чл. 8, ал. 4, т.3 от настоящите 

правила изпраща чрез системата за електронно връчване в РУО, София град 
постъпилите заявления на родители за обучение на децата им в ДФОЕС и 
документите към тях в срок от 1 работен ден след подаването им.  

Чл.39. Заявлението и декларацията се подписват от родителите на 
кандидатстващия ученик.  

Чл.40. В тридневен срок от постъпването на предложението на директора с 
приложени документи в РУО комисията провежда заседание, на което разглежда 
всяко постъпило заявление и след оценка на приложените към него документи се 

произнася с решение.  
Чл.41. По преценка експертната комисия може да проведе събеседване с ученика 
и/или с родителите относно мотивите за избора на ДФОЕС и/или по повод начина 

и условията, при които ще бъде осъществено обучението.  
Чл.42.В случай на непредставяне на някои от изискваните документи експертната 

комисия уведомява родителите чрез директора на съответното училище за 
установения пропуск и определя тридневен срок за представянето им.  
Чл.43. Експертната комисия може да осъществи и посещение в дома на ученика 

за установяване на достоверността на декларираните обстоятелства за провеждане 
на обучението.  
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Чл.44. Решението на комисията се отразява в протокол, като с доклад 
председателят на експертната комисия предлага на началника на РУО да одобри 
или откаже включването на ученика в задължителна училищна възраст в ДФОЕС 

по чл. 33, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование.  
Чл.45. В еднодневен срок от получаването на доклада началникът на РУО се 

произнася със заповед за одобряване или отказ за включване на ученика в ДФОЕС, 
като заповедта се връчва  чрез  директора на училището на родителите.  

Чл.46. Експертната комисия към РУО осъществява контрол на организирането и 
провеждането на ДФОЕС на ученици в задължителна училищна възраст по чл. 33, 
ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование в края на всеки учебен срок. 
Чл.47. Със свое решение експертната комисия отказва преминаване в ДФОЕС на 
ученик в задължителна училищна възраст, когато:  

(1) Родителят не е представил някой от изискващите се документите и в срок. 
(2) В резултат на проведено събеседване или при проверка на място е 

установено деклариране на неверни обстоятелства.  
(3) Заявеното желание на родителите е в противоречие със законов или 

подзаконов нормативен акт. 

 

V. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 
 

Чл.48. Предоставянето на акаунти (потребителски имена и пароли) на 
неоторизирани лица е недопустимо и незаконосъобразно. 

Чл.49. Извършването на аудио и видео заснемане на уроците, разговорите, 
комуникацията и въобще целия учебен процес в различните платформи и програми 

(такива като Viber, Facebook, Messenger, Zoom, Shkolo, Hangouts, Office 365, e-mail 
и др.) е недопустимо. 
Чл.50. Да не се правят снимки и скрийншот (screenshot) на екраните на 

устройствата, чрез които се осъществява до използваните платформи или 
програми за комуникация. 
Чл.51. Никой няма право да разпространява информация за личните данни 

(например - имена, потребителски имена, адреси, снимки, аудио и видеоклипове и 
др.), станала известна при провеждане на онлайн обучението и работата.  

Чл.52. Учениците и учителите са длъжни да използват платформите за онлайн 
обучение само за образователни цели. 
Чл.53. При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се 

налагат санкции, предвидени в ЗПУО и Правилник за дейността на училището. 
Училището и неговите служители включително директор могат да окажат 

съдействие, но не носят отговорност при случайно или преднамерено нарушаване 
на тези вътрешни правила като частни случаи от ученици, служители, родители 
или външни за общността лица. 

Чл.54.Служителите, на които е възложено да подписват служебна кореспонденция 
с универсален електронен подпис (УЕП), нямат право да предоставят издадения им 
УЕП на трети лица. 

Чл.55. След използване на програми, приложения, платформи или други следва да 
се излезе от тях и никой друг да няма достъп до тях чрез чуждо потребителско име 

(акаунт). 
Чл.56. Задължително да се използва антивирусна програма по време на работа и 
обучението, също така да не се използват паралелно никакви други програми, 

приложения, платформи или други. 
Чл.57. Осигуряване на защита на личните данни при обучението в електронна 

среда от разстояние (ОЕСР): 
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(1) Вътрешните правила за защита на личните данни, съобразени и 
съставени в изпълнение на изискванията на Регламент 679/2016 (GDPR), Закона 
за защита на личните данни, продължават своето действие и следва да се спазват, 

както и в присъствено обучение. 
(2) Предоставянето на акаунти (потребителски имена и пароли) на 

неоторизирани лица е недопустимо и незаконосъобразно. 

(3) Аудио и видео заснемане на уроците е допустимо само с цел създаване на 
образователен архив в съответния екип, със знанието и разрешението на 

преподавателя и съгласието на всички участващи. Недопустимо е изнасянето на 
записите извън обучителната среда. 

(4) Да не се правят снимки и скрийншот (screenshot) на екраните на 

устройствата, чрез които се осъществява до използваните платформи или 
програми за комуникация. 

(5) Никой няма право да разпространява информация за личните данни 

(например – имена, потребителски имена, адреси, снимки, аудио и видеоклипове 
и др.), станала известна при провеждане на онлайн обучението и работата.  

(6) При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се 
налагат санкции, предвидени в ЗПУО и Правилник за дейността на училището. 
Училището и неговите служители, вкл. директор,  могат да окажат съдействие, но 

не носят отговорност при случайно или преднамерено нарушаване на тези 
вътрешни правила като частни случаи от ученици, служители, родители или 

външни за общността лица. 
(7) След използване на програми, приложения, платформи или други следва 

да се излезе от тях и никой друг да няма достъп до тях чрез чуждо потребителско 

име (акаунт). 
(8) Задължително да се използва антивирусна програма по време на работа 

и обучението. 

Чл.58. Права и задължения на учениците при обучение в електронна среда: 
(1) Ученикът е длъжен да активира акаунта си. При проблеми с активацията 

получава съдействие от класен ръководител/ член на организационния екип. 
(2)  Учениците са длъжни да използват платформата за онлайн обучение само 

за образователни цели. 

(3) Не се използват паралелно никакви други програми, приложения, 
платформи или други. 

(4) Учениците са длъжни да изпълняват седмичното разписание. 
(5)  Ученикът получава информация (тема, източници на информация и срок 

за изпълнение) за поставената задача за самостоятелна/домашна работа чрез 

Assignments или като публикация в екипа. 
(6) Ученикът е длъжен да изпълнява и изпраща поставените задачи в 

определения срок в Тиймс. 

(7) Ученикът има право да получи обратна връзка за изпълнението на 
задачите си в Тиймс.  

(8) Учениците, които при нормален учебен процес са обхванати в целодневна 
организация, могат да участват в дейности за самоподготовка и интереси, 
организирани от учителите в групите за целодневна организация. 
Чл.59. Права и задължения на учителите при обучение в електронна среда. 

(1) Учителите и другите педагогически специалисти преминават в обучение 
в електронна среда от разстояние, запазвайки утвърденото дневно и седмично 
разписание за съответния учебен срок на 2021/2022 година.  

(2) Класните ръководители събират информация относно възможността на 
учениците в класа за участие в ОЕСР и докладва на ръководството на 

училището/организационния екип. 
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(3) Класните ръководители получават от ръководител направление „ИКТ“ 
акаунти за Teams. Предоставя ги на учениците през Школо.  

(4) Класните ръководители съдействат на учениците от паралелката и на 

преподавателите по предмети, учители ЦДО и учители ЕПРЛ (ресурсни, психолози, 
логопеди) за включването на учениците в съответните екипи. 

(5) Всеки работещ в училището при работа в електронна среда от разстояние 

отчита минимум 25 астрономически часа седмично работа от разстояние (при 5 
дневна работна седмица)  съответно на задълженията си по длъжностна 

характеристика. Ако е под 25 астрономически часа трудовото му възнаграждение 
е пропорционално на изработените часове. 

(6) Ежедневното отчитане на работа се следи от ЗДУД и се отразява в 

приетата в институцията форма в електронен вид (нанесен материал в Shkolo). 
(7) Според спецификата на работа, ЕПЛР специалистите отчитат всеки 

учебен час отделно, независимо от типа обучение (синхронно, асинхронно, 

хибридно) и паралелката и/или випуска на учениците, поради наличието на 
индивидуален учебен план на всеки ученик и работата по индивидуални цели.  

(8) ЕПЛР специалистите могат да оказват подкрепа по телефон. 
(9) При намаляване на хорариума, поради приключване на учебната година 

за випуск/и  специалистите ЕПЛР включват в графика си оставащите ученици с 

увеличен брой часове до запълване на хорариума им и изготвят карти за оценяване 
на напредъка на всички ученици.   

(10) Фактическото изпълнение на работата се проследява от ЗДУД и 
директора на училището. 

(11) Всеки класен ръководител информира родителите за решенията на 

институцията, както и за постиженията на учениците чрез Shkolo, фейсбук или 
вайбър група на класа. 

(12) Учителите от начален етап предоставят своевременно темите и 

поставените задачи за самоподготовка на учителя от ЦДО през официалните 
канали за комуникация (Тиймс и Школо).  

(13) Учителите ЦДО при обучение в електронна среда не провеждат 
часовете по отдих. На тяхно място се провежда индивидуална работа с ученици и 
обратна връзка с родители. 

(14) При проблеми с реализацията на учебния процес, осъществяван в 
електронна среда, всеки преподавател е длъжен своевременно да потърси 

съдействие от класен ръководител, родител или ЗДУД. 
(15) При работа в електронна среда от разстояние всеки педагогически 

специалист попълва електронна отчетна форма. 

(16) В отчетната форма се отразяват следните дейности: 
1. Изработване на авторски материал/тестове; 
2. Изработване на тестове/ проверка на домашна работа; 

3. Индивидуална работа с ученици. 

 
VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ 

 
Чл.60. Учениците, избрали дневна форма на обучение от разстояние в електронна 
среда (ДФОРЕС) осигуряват за своя сметка аудио, видео, компютърни и 

комуникационни технологии и средства за осъществяване на обучението си. 
Чл.61. Учениците, избрали ДФОРЕС, са длъжни да посещават редовно учебните си 

занятия, според седмичното им разписание. 
Чл.62. Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове, съгласно 
чл. 61, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование.  

Чл.63. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини, съгласно 
чл. 62,  ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование. 
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Чл.64. Оценяването на ученика се извършва според Наредба № 11 от 01.09.2016 
г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците в дневна форма на 
обучение.  

Чл.65. За осъществяване на контрол върху подготовката и качеството на обучение 
всеки ученик е длъжен в посочените в учебните графици срокове да изпълни 
възложените му форми за текущ контрол (тестове, есета, казуси, проекти и др.).  

Чл.66. Текущият контрол се провежда в електронната форма (при съблюдаване на 
правила за сигурност), по правилата за дневна форма на обучение. 

 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 
 

Чл.67. Родителите на деца, избрали ДФОРЕС, имат следните задължения:  

(1) да осигуряват редовното присъствие на ученика в ДФОРЕС, като 
уведомяват своевременно училището/Центъра за дистанционно обучение в 
случаите на отсъствие на детето или ученика;  

(2) да запишат ученика в избран от него Център за дистанционно обучение, 
в случай че училището, в което учи, не предлага ДФОРЕС;  

(3) редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в 
училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на 
училищните правила;  

(4) да се запознаят с правилника за дейността на училището и Центровете за 
специална образователна подкрепа, да го спазват и да съдействат за спазването 
му от страна на ученика;  

(5) да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като 
част от изграждането на умения за учене през целия живот;  

(6) да участват в родителските срещи в електронна среда;  
(7) да се явяват на организирани от училището срещи в електронна среда, 

след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо 

за двете страни време.  
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.68. При своята подготовка учениците имат право да посещават виртуалните 

консултации с учител по различните учебни предмети, съгласно утвърдения график 
за консултациите в училището си или в Центъра за дистанционно обучение.  

Чл.69. Ученикът има право на достъп до всички електронни ресурси на училището. 
Чл.70. При удължаване на извънредната епидемична обстановка през учебната 
2021/2022 година ученикът, избрал ДФОРЕС, може по свое и/или на родителите 

си желание да продължи  обучението си в нея или да се върне в присъствена дневна 
форма на обучение. 

 
 


