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Алгоритъм за превключване към обучение  

в електронна среда от разстояние 

Обучението в електронна среда от разстояние /ОЕСР/ 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. 

Преминаването в обучение в електронна среда от разстояние се разпорежда от здравните власти. 

Начално училище „Цани Гинчев“, Бяла Слатина работи в следните платформи:  

Google G Suite и OneBook 

 При необходимост от преминаване в ОЕСР, класните ръководители изготвят разписание за 

обучението, както и подкрепа на учители и ученици. 

На училищния сайт са публикувани  за запознаване на родителите и учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в интернет, както и с за безопасност на децата и учениците в 

компютърната мрежа и с  Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение 

в онлайн среда. 

Разработват се и се споделят чрез сайта на училището или електронния дневник 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. 

ОЕСР 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. 

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 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 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 обаче 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. 

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 

средно дневно) 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. 

В случаите на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка семействата 

с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ за времето на извънредното положение 

или извънредната епидемична обстановка, ако средномесечният доход на член от семейството за 

месеца, предхождащ подаването на заявлението, е равен или по-нисък от размера на минималната 

работна заплата за страната и ако: 

- единият или и двамата работещи родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и 

нямат право да ползват платен отпуск; 

- единият или и двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за 

безработица или обезщетението е в размер, по-малък от минималната заплата; 

- единият или и двамата родители се самоосигуряват, но не могат да работят поради 

въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична 

обстановка; 

- родител сам отглежда децата си. 

Помощта се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за 

закрила на детето и съгласно условията на ПМС № 218 от 17 август 2020 г. 

Спазване на правилата за обучение в електронна среда 

V.Mерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от 

разстояние включват: 

- Актуализиране на правилата за защита  на личните данни на учителите и учениците и 

сигурността на информацията в електронна среда ; 

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

- Платформа за осъществяване на обучението и комуникация: Google G Suite и OneBook 

Начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

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

синхронно ОЕСР),в съответствие с измеменията в ЗПУО и поднормативните документи. 

- Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип Силвия 

Кръстева – директор, Катя Христова – главен учител, Нина Антонова – координатор ЕПЛР.  

- Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина – класните 

ръководители. 

- 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) – главен учител. 



VI. Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 

Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана алтернатива. Тя създава 

възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за социализация и за ефективна 

възпитателна функция. 

Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна присъствена 

форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със 

заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници 

попадат в  рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите. 

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да 

се осъществява в алтернативни форми - индивидуална или комбинирана форма на обучение. 

Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е 

безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след 

препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие. 

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в 

индивидуална или комбинирана форма се свеждат до: 

- Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна 

форма (допустимо условие е за преминаване в посочените форми). 

*В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да 

посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се 

удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по 

реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Насоките на МОН и МЗ - с етапна 

епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето. 

*Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в различна от 

дневната форма на обучение, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо 

условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на 

територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на 

обучение за ученик 1. - 12. клас). 

*Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби. 

*Учениците от 1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в индивидуална форма, а  

само по изключение в дистанционна форма, когато по здравословни причини детето се лекува в 

чужбина. 

*Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по 

всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на 

учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

*Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да информират 

ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена 

дневната форма на обучение. 

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на 

ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват: 



- Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните 

условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. 

запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов 

родител/настойник попада в  рискова група.  

- Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на 

ОЕСР  и/или могат да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от 

разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат 

необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат 

желание. –  отг. Катя Христова - главен учител 

VII. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и 

дезинформация 

Необходимата информация за рисковете от заразяване се оповестява сред училищната общност, но 

в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху 

темата. Създаване на рубрика в сайта на училището – отг. Радиум Андреев  

За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, училището  предприема 

следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството: 

                - Правилата, които се въведени, са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет. Те са  

представени на родителите и по подходящ начин на учениците, с необходимите пояснения и 

аргументация. Правилата са отворени за  промяна винаги, когато бъде оценена необходимостта от 

това, но всяка промяна трябва да бъда представяна на колектива и на семействата. 

                - Училището задължително уведомяват родителите, като изпраща електронни съобщения 

чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща: 

* В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за 

правилата, които следва да се спазват в училището. 

*  Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището. 

* Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от 

мерките и правилата в училището. 

Съобщенията по трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои класове, 

респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се 

приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за 

възстановяване на присъствения учебен процес. Катя Христова- главен учител изготвя 

съобщенията с участието на педагогическия съветник с оглед недопускане на излишно 

напрежение. 

Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, 

въведени в училищата, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на 

напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива да се допуска насаждането на 

непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно за намаляване на 

рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на разпространението 

на вируса. 



По отношение на намаляването на напрежението и стреса да се използват възможности в часовете 

по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез провеждането на часове по други 

учебни предмети на открито и др. по решение на съответния учител. 

 

Алгоритъмът за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние  е приложение 

към Правилата за работа на НУ „Цани Генчев“ в условията на Covid19 за учебната 

2020/2021г. 


