
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ПРИСЪСТВЕНО 

ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

 

Средно училище „Христо Ботев“-Враца има постоянна задача - да включи и приобщи всяко 

едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия 

набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. 

За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна 

среда от разстояние: 
 Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, 

учители – родители, учители – ученици). 

 Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от 

възрастта и уменията за саморегулация на учениците. 

 Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в Интернет, както и с Правилата за безопасност на децата и 

учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно 

обучение в онлайн среда. 

 Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, 

ученици, родители за ОЕСР и на ресурси: Ръководства с инструкции за ползване на платформата 

или платформите за обучение. 

- Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на 

учители, качени на сайта на училището, и т.н. 

- Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа 

и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение. 

- Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми 

от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго. 

- Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, 

линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, 

които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел. 

 

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние 
 Съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното 

образование превключването към обучение в ОЕСР е с цел да се прилага не само в конкретната 

ситуация – в условията COVID-19, но и във всяка друга ситуация, която налага прекъсване на 

присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства. 

 В тази връзка и с цел възможност за навременна подготовка на училището за преминаване 

към ОЕСР се очаква Министерството на здравеопазването да анонсира: 

1. прагови стойности (критерии) и за заболелите от COVID-19, при които ще се преминава на 

обучение в електронна среда; 

2. актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в училището/населеното 

място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в училището/населеното място/региона 

ще се обявява грипна епидемия. ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. 

 Ако 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. 

 В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от 

PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние 



по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което 

се завръщат обратно в училище 

 В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, 

поради положителен резултат от PCR тест, 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. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците в 

училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за 

срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което 

се завръщат обратно в училище. 

 Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска 

по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до/над 30 дни, когато има 

желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му 

състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като: 

 Ученикът наблюдава, без да може да участва активно в урока 

 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в 

реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да 

осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая) 

 Ученикът не подлежи на оценяване 

 Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна 

 Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на 

или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към 

учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците. В допълнение на общо основание на 

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

образователни дефицити, както и психологическа подкрепа. 

 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 може да организира предоставяне на 

материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор. 

 Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е 

карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството 

му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. Организирането и провеждането на 

ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, 

като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят 

трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или 

поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни 

дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен 

трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на 

работното време изискването се прилага пропорционално. 

 

 

 

 

 

 



Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение 

в електронна среда от разстояние включват: 
 Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се 

прилага следният приоритетен ред: 

 Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците. 

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

информацията в електронна среда. 

- Използване на единна платформа за цялото училище – MS Teams 

- Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от 

учителите и учениците в съответния випуск за комуникация. 

 Синхронизиране на използваните от различните учители платформи. 

 Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

- Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) 

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

участието и ангажираността на ученика) 

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

синхронно ОЕСР) 

- Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и 

оценяване) 

 Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен 

екип 

 Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина 

 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. 

 

 

*Всички дейности се извършват при стриктно спазване на противоепидемичните мерки в 

условията на COVID – 19. 

 

*Алгоритъмът е утвърден със заповед на директора на училището. 
 


