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ЗАПОВЕД 

№ РД-09-273 / 11.11.2020 г. 
 

Относно :ПРОДЪЛЖАВАНЕ на  срока за ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 

РАЗСТОЯНИЕ в ПГЧЕ „Васил Левски“, считано от 12.11.2020  до 25.11.2020г. включително 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, 

ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 15/2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, обявената извънредна епидемична обстановка във връзка с 

разпространението на COVID-19 и Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното 

образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 на МОН, след решение на 

Областния оперативен щаб – решение от 11.11.2020 г.  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ  

В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС, СЧИТАНО ОТ 12.11.2020 до 25.11.2020 г. вкл. 
 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОВП 

1. Преустановяването на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап  на 

образование влиза в сила от 12.11.2020 г. и продължава до 25.11.2020 г. вкл. 

2. За този период се преустановяват всички групови извънкласни дейности и занимания в 

присъствена среда, дейностите по интереси и ОУД, ФУЧ, както и всички дейности за ученици които са 

организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки. 

3. Преустановява се организирането на екскурзии, пътувания и групови посещения на 

туристически обекти и участия в други масови мероприятия за учениците от гимназиален етап, 

организирани от училището. 

4. Дейностите по ОРЕС са в съответствие с Регламент 679 за осигуряване на защита на личните 

данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда. 

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

преподавателите. С предимство да се използват пощите в домейна edu.mon.bg. 

6. Избор на електронна платформа – Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява 

в платформата “Microsoft Teams” в създадените за паралелките и групите екипи. Чрез тази платформа да се 

предоставят авторски материали, по които учениците да се подготвят (писмени материали, презентации), 

материали за самоподготовка и тестове. Отговори на поставените задачи и домашните работи учениците 

ще изпращат в същата платформа. 

7. Като алтернативна среда за комуникация да се използва платформата “Shkolo”. 

8. В случай на проблем в указаните платформи да се използват други платформи за комуникация в 

реално време, като се ограничи ползването на незащитените социални мрежи.  

9. По време на обучението могат да се използват електронни ресурси, съобразени с темата на урока 

и възрастта на учениците при зачитане на авторското право.  

10. Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: синхронно ОЕСР (поставят 

се отсъствия и оценки). В случай на технически комуникационни проблеми – асинхронно ОЕСР (не се 

поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика). 

11. Учителите и служителите използват за комуникация помежду си групи, създадени във VIBER, в 

Школо или през платформата TEAMS. 
 

II. КОНТРОЛ за провеждането на онлайн обучение с учениците по следните начини: 

1. Екип за всяка паралелка и група, където в реално време се води часа, възлагане на упражнения и 

въпроси; 
2. Домашни работи, индивидуални задачи с посочване на ресурси за помощ; 
3. Да се води отчетност на присъствието на учениците, отсъствията да се отразяват в електронния 

дневник; 
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4. Всички използвани от учителите материали и ресурси да бъдат записвани и отчитани; 
5. За всеки учебен час, планиран в графика, да се подготвят и изпращат материали (презентации, 

упражнения, тестове) на съответния клас; 

6. В обявените часове за консултации, учителите съдействат на учениците при необходимост; 

7. Изготвяне на материали за самоподготовка, задаване на домашна работа; 

8. Създаване на тестове – упражнителни и изпитни; 

9. Виртуална стая чрез списък на посетителите; 

10. Изготвяне и изпращане на видеоуроци под формата на филм; 

11. Проверка на домашни работи – съчинения (есе или интерпретативно съчинение), отговори на 

литературни въпроси, задачи за самостоятелна работа: попълване на таблици (четене с разбиране, 

извличане на информация от критически и друг текст); 

12. Разяснения по самоподготовката; 

13. PowerPoint презентации; 

14. Решаване на тестови задачи с цел проверка прочита и разбирането на литературен материал; 

15. Ползване на електронни учебници (по възможност); 

16. Комуникация с групата на родителите. 

 

III. ОТЧЕТНОСТ – За проведените часове всеки ден учителите предоставят по електронен път отчетен 

доклад, а използваните ресурси и материали да се съхраняват в папки за предаване. За всеки ученик да бъде 

изготвено индивидуално електронно досие за постиженията и резултатите. То се съхранява от учителя и 

при поискване – се предоставя на директора. Взетия учебен материал се вписва в електронния дневник. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО: 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. 

Настоящата заповед влиза в сила от 12.11.2020 година и се прилага до 25.11.2020 година вкл. или второ 

нареждане.  

 

Контактно лице за организация на електронно обучение – ЗД по АСД – К. Харизанова. 

 

Заповедта да се доведе за сведение и изпълнение на всички учители, ученици и техните родители чрез 

сайта на гимназията и платформата “Shkolo”. 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

ВЕСЕЛА ИВАНОВА 

Директор ПГЧЕ „Васил Левски” 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Към дело РД-09            

Изг. В.И. 


