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УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЕСЕЛА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - БУРГАС 
 

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)  

 В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС,  

считано от 15.09.2021 г. 

 

 

 

I. НОРМАТИВНА УРЕДБА:  

1. Чл.115а при спазване изискванията на чл.12 от Закона за предучилищното и 

училищното образование.(ДВ, бр. 82 от 2020 г.). 

2. Раздел III, от чл.40а до чл.40и от Наредба №10 за организация на дейностите в 

училищното образование (изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020 г). 

3. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 

училищата през учебната 2021-2022 година, разписани от МОН.  

4. Мерки за работа в ПГЧЕ „Васил Левски“ през учебната 2021/2022 в условията на 

COVID-19. 

 

II. УСЛОВИЯ  

1. На основание Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Когато 

поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е 

преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, 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, доколкото и 

ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

2. Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, 

присъственият образователен процес в училището е преустановен само за отделна 

паралелка, след заповед на директора на училището, обучението на учениците в нея се 

осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда (ЕРЕС) чрез 

използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 

3. ОРЕС не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това не 

е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта на 

информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно и 

също място. Според Закона за предучилищното и училищното образование ОРЕС може да се 

прилага за цели паралелки, които се обучават в дневна, задочна или вечерна форма, както и за 
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отделни ученици, които по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, 

определен със ЗИД на ЗПУО) не могат да посещават училище. 

4. ОРЕС се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката 

продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично 

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

5. 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. 

6. 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 

ОРЕС 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. 

7. 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 или след подадено заявление от родител за преминаване в ОРЕС за до 30 

учебни дни или повече от 30 учебни дни. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

 

III. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА(ОРЕС). 

 1. При наличие на заболели или със симптоми за Covid-19, достигайки прагови стойности, 

училището преминава към обучение в електронна среда от разстояние, съгласно условията в 

ЗПУО, свързани с конкретната ситуация. 

 2. Определената единна платформа за ПГЧЕ за работа в електронна среда е Microsoft 

Teams. 

 3. Избор на начина за осъществяване на обучението и комуникацията: 

 3.1.  Синхронно ОРЕС (поставят се отсъствия и оценки) 

 3.2.  Асинхронно ОРЕС (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат 

участието и ангажираността на ученика) 

 3.3. Редуване на синхронно и асинхронно ОРЕС (отсъствия се поставят само за часовете 

на синхронно ОРЕС) 

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

оценяване)  

 4. Определяне на координатор, относно работата с Microsoft Teams. (Кери Харизанова – 

ЗДАСД) 

 5. Актуализиране на данни, екипи в Microsoft Teams. 

 6. Осигуряване на защита на личните данни на учители и ученици и сигурността на 

информацията в електронна среда. 

 7. Определяне на екип за личностна подкрепа при осъществяване на ОРЕС. (Антония 

Янакиева – Психолог, Димитър Желев – Педагогически съветник) 

 8. Изготвяне на актуална учебна програма. 

 9. Изготвяне на дневен режим за работа в електронна среда. 

 10. С цел безпроблемно и успешно преминаване към ОРЕС, следва да бъдат извършени 

следните дейности: 

 10.1.  Проучване и анализиране на техническата обезпеченост на учители и учениици. 
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 10.2.  Провеждане на обучителни сесии на ученици и учители за работа в електронна среда 

и конкретната за училището платфорна. 

 10.3.  Навременно уведомяване  на ученици и родители за създалата се обстановка. 

 11. ПОДГОТОВКА: 

  11.1.  Оповестяване чрез Viber групата до всички учители за преминаване в електронна 

среда на обучение. 

  11.2.  Класните ръководители (на една, няколко или всички паралелки според случая) 

уведомяват учениците чрез всички налични комуникационни канали (Shkolо.bg, електронна 

поща, Messenger, Teams, Viber, Facebook група, телефон). 

  11.3.  Класните ръководители уведомяват родителите чрез съобщение в Shkolo.bg или 

чрез телефонен разговор, относно настъпилите промени. 

  11.4.   Всички учители и ученици трябва да направят проверка за изправността на 

техническите средства, които служат за работа в електронна среда и 

  11.5.   Докладване за възникнали проблеми. (учители, ЗДУД) 

  11.6.   Изпращане на програма/график за обучение в електронна среда. (ЗДУД) 

 12. РЕАЛИЗАЦИЯ: 

  12.1.    ОРЕС се провежда в MS Office/Teams. 

  12.2. Спазване на предварително подготвения график за работа 

  12.3. Отбелязване на отсъствия, отзиви (похвали и забележки) в електронния дневник на 

училището – Shkolo.  

  13. НЕТИКЕТ: 

  13.1. Задължително присъствие в учебните часове в електронна среда 

  13.2. Създаване на позитивно настроение, припомняне правилата за работа в електронна 

среда и поведение по време на влошена епидемиологична обстановка. 

  13.3. Недопустимо е: 

  13.3.1. заглушаването напускането или изхвърлянето от груповия чат 

  13.3.2. квалификации, обиди и  непристойно поведение 

  13.3.3. прекъсване на учебния процес 

  13.3.4. груб език  

  13.4. Абсолютно се забранява: 

  13.4.1. публикуването на лична информация, записването на видео уроците без 

знанието на учителя  

  13.4.2. разпространяването на учебни  авторски материали 

 13.5.  

 14. КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ И 

УЧИТЕЛИ: 

 1. Изготвяне на график (учители, ЗДУД) 

 2. Посещение с код в създаден предварително екип в MS Teams. 

IV. ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ, ПРОПУСНАЛИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ:  

1. На ученици, които по здравословни причини не може да се осигури ОРЕС, се 

предоставя съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации 

и допълнително обучение по отделни учебни предмети.  

2. На учениците се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в 

електронна среда.  

V. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА:  

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 Обучението в електронна среда от разстояние в Профилирана гимназия за чужди езици – 

Бургас за учебната 202/2022 година се извършва посредством образователната платформа 
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Microsoft Teams за синхронно обучение и асинхронно обучение и писменни форми на изпитване 

и контрол при оценяването. 

 За осъществяване на своите дейности и комуникация между учители, родители и ученици, 

училището използва електронен дневник shkolo.bg. 

 Учениците в училището се обучават в дневна, присъствена форма. При извънредни 

обстоятелства, когато присъствения образователен процес в училището бъде преустановен - за 

отделен ученик, за отделна паралелка или за цялото училище, обучението на учениците се 

осъществява, доколкото и ако е възможно в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните средства. 

 Училището предоставя съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под 

формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. Консултациите 

и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от 

конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности и в случаите, може да се 

осъществяват и в електронна среда от разстояние като се използват възможностите на 

образователната платформа, посочена по-горе. На общо основание на всички нуждаещи се 

ученици може да се оказва психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда 

от училищните психолози. 

 2. ДЕФИНИЦИИ: 

 ОРЕС – Обучение от разстояние в електронна среда" е обучение от разстояние в 

електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, 

едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа. 

 СИНХРОННО – синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 

учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика. 

Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото устно оценяване се 

осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна 

среда индивидуално или в група. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда 

дистанционните учебни часове следват утвърденото седмично разписание. Продължителността 

на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда не може да надвишава 40 /четиридесет/ минути - в гимназиален 

етап; 

 АСИНХРОННО – При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда 

дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок без взаимодействие с учителя и с 

останалите ученици. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото 

оценяване се осъществяват при провеждане на писмени изпитвания в електронен вид в 

codingburgas.org с включена защита на прозореца чрез Safe Exam Browser. При асинхронно 

обучение от разстояние в електронна среда директорът оповестява на shkolo.bg график за 

дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването. При асинхронно 

обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да 

надвишава продължителността на часовете от дневното разписание. 

 ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК – Школо (shkolo.bg) е онлайн платформа, подпомагаща 

процеса на дигитализиране на образованието в България, в тясно сътрудничество с МОН. 

Изградена е през 2016 г. и въвежда електронен дневник, който заменя напълно книжния вариант. 

Платформата е интегрирана с: Националната електронна информационна система за 

предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) и нейните софтуерни приложения 

АдминПро и АдминЛ; облачната технология на Microsoft Office 365. 

 3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ: 

 3.1. При преминаване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна 

среда, организирането и провеждането му от страна на учителите е в рамките на уговорената 

продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време 



5 

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 

средно дневно) при работна седмица от 5 работни дни. 

 3.2. Учителят спазва продължителността на електронния учебен час – определен със 

заповед на директора. Поставя серийни срещи по графика на учебните си часове в Microsoft 

Teams в канала на съответния екип на класа. 

 3.3. Учителят предварително информира учениците за мястото и часа на провеждане на 

виртуалния учебен час, в случай че те са различни от установеното. 

 3.4. Учителят задължително въвежда отсъстващите ученици и темата за часа в 

електронния дневник след или не по-късно от края на учебните часове за деня. 

 3.5. Учителят спазва графика за провеждане на консултации в електронна среда от 

разстояние, като редовно напомня и поканва учениците за деня, часа и мястото на провеждане. 

 3.6. Подбира подходящи безплатни и други образователни източници на интерактивно 

електронно съдържание, подпомагащо образователния процес. 

 3.7. Използва електронни учебници, работни листове, презентации, аудиофайлове, видео- 

материали, образователни платформи. 

 3.8. Дава ясни и точни инструкции за начина и мястото за изпращане и получаване на 

обратна връзка от учениците – домашна работа, тестове, проекти и др. 

 3.9. Въвежда оценки и отзиви на учениците непосредствено след провеждане на учебния 

си час или учебните си часове до края на деня в електронния дневник. 

 3.10. В случай на невъзможност учителят да проведе синхронен урок в електронна среда, 

поради независещи от него причини – технически, проблеми с интернет свързаност и др., същият 

уведомява за това училищното ръководство и предоставил материали за асинхронно обучение в 

shkolo.bg, качва информация за пропуснатия урок като съобщение до родителите/учениците от 

съответния клас във виртуалната класна стая на класа в платформата MS Teams. 

 3.11. Класните ръководители следят за броя забележки и отсъствия като спазват 

процедурите описани в Правилника за дейността на гимназията за извиняване на отсъствията 

направени от ученика. Класните ръководители следят за текущи съобщения за технически 

проблеми подадени от оторизирания за контакти e-мейл на родителя и извиняват направените 

отсъствия при основателни причини. 

 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИКА: 

 4.1. Пише и говори на съвременен български език във виртуалната класна стая. 

 4.2. Влиза навреме във виртуалната класна стая. 

 4.3. Не провежда лични разговори във виртуалната класна стая. 

 4.4. Изключва микрофона си, не вдига шум и не пречи на учителя при провеждане на 

образователния процес. 

 4.5. Не изключва микрофоните на други ученици и учителя по време на часа във 

виртуалната класна стая. 

 4.6. Изпраща домашните поставени от учителя в срок и според инструкциите на учителя в 

Microsoft Teams. 

 4.7. Спазва продължителността на електронния учебен час по заповед на директора. 

 4.8. Спазва началото на всеки учебен час по седмичното разписание в случай, че няма 

обявена промяна по обективни причини. 

 4.9. В случай на невъзможност ученикът да присъства на синхронен урок в електронна 

среда, поради независещи от него причини – технически, проблеми с интернет свързаност и др., 

родителят уведомява за това класния ръководител/учител като се информира за пропуснатия 

материал. Трябва да изпълни поставените задачи в shkolo.bg в рамките на поставените от 

учителите сокове; 

 4.10. Не качва и не показва лични и чужди снимки и клипове. 
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 4.11. Не изнася в други чатове записи на проведени часове. 

 4.12. При повикване от учителя е длъжен да отговори, а при технически проблеми трябва 

да напише в чата на срещата, причината поради която не може да отговори. 

 4.13. При споменаване на името му от учител в синхронни учебни часове, в случаите 

когато не отговори на три последователни повиквания получава не извинено отсъствие за 

съответния час. 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ: 

 5.1. Осигурява необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие 

на ученика в обучението. 

 5.2. Осигурява спокойна заобикаляща среда на ученика за провеждане на часове от 

разстояние. 

 5.3. Не се включва и не нарушава провеждането на синхронните учебни часове в директен 

контакт и разговор с учителя по време на часа. При необходимост се свързва с учителя в удобно 

и за двете страни време. 

 5.4. Поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението на детето 

му от разстояние в електронна среда, и се осведомява за участието, успеха и развитието на 

ученика. 

 5.5. Съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в електронна 

среда в училището. 

 5.6. Осигурява редовното присъствие на ученика и своевременно (в рамките на първия ден 

на отсъствието) уведомява класния ръководител за отсъствие на ученика по уважителни причини. 

 5.7. В случай на невъзможност ученикът да присъства на синхронен урок в електронна 

среда, поради независещи от него причини – технически, проблеми с интернет свързаност и др., 

родителят уведомява за това класния ръководител/учител, като своевременно се информира за 

пропуснатия материал. 

 5.8. Подпомага процеса на самоподготовка на ученика и съдейства за изграждане на 

навици за самостоятелно учене. 

 5.9. Не изнася в други чатове записи на проведени часове. 

 

 Настоящите правила подлежат на актуализация при промяна на обстоятелствата по 

създаването им с решение на Педагогическия съвет. 

 

 


