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Настояшите правила са приети с Решение на ПС №12/03.09.2020г. и утвърдени със 

Заповед на директора №249/03.09.2020г  

 

 

 



 

I.Общи положения 

 
Настоящите правила са изработени на основание: 

 чл. 20, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 

13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (Обн. - ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 

г., в сила от 13.03.2020 г. 

  

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии 

в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.).Документът е приет с протокол 

27.1 на Министерския съвет от 2.07.2014г. 

 План за реализация на стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката 

2014-2020г. 

 

 НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19. 

 

1.Параметри на електронното  обучение 

 

Електронната форма на обучение следва да се разглежда, като една от формите за дистанционно 

обучение, на която са присъщи възможности да се учи независимо от местоживеене, здравословно 

състояние или други обективни  причини за отсъствие от реална физическа среда и дава възможност на 

обучаващите се да получат образование в удобно време и място.Електронното обучени се отнася до 

ученето, а не до технологиите и се изгражда  на основата на шест ключови принципа: 

- перманентна свързаност на обучаемите и обучаващите 

- гъвкавост на ученето и учебната среда 

- интерактивност  

- мотивация и ангажираност на учениците 

- индивидуализация на учебния процес 

- повишаване качеството на образование 

 

Чрез електронното обучение се придобиват познания и компетенции чрез правене; експериментиране и 

диалог със системата, самообучение с индивидуални темпове, даващо възможност на учениците да 

овладеят ключови компетентности, да извличат и обработват информация от различни източници и да 

усъвършенстват личностните си качества. 

 

 

 

Електронната комуникация е възможна чрез: 

- електронен дневник – Админ плюс 

- електронна поща 

- единна електронна платформа за работа на всички учители и ученици през учебната 2020/2021г.-  

Miсrosoft Teams 

- електронни учебници 

- линкове към безплатни образователни ресурси,филми, дигитализирани уроци и упражнения 

- социални мрежи чрез създаване на групи по класове и родителски общности 

   

Miсrosoft Teams – включва основни приложения, които дават възможност за работа в екип на учители и 

ученици, по-лесно и с повече възможности за общуване, когато не са заедно в класната стая. 

Платформата е достъпна изцяло на български език. Предоставя неограничено пространство, където 

всеки един документ или файл се съхранява в „облака”. Информацията е достъпна от всеки компютър, 

таблет, смартфон през персонален сигурен електронен профил. 



В домашни условия на учениците се осигурява подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се 

изпращат материали, поставят им се конкретни задачи – индивидуални и групови и се поддържа активна 

обратна връзка чрез коригирате и поставяне на допълнителни задачи, като по този начин се създават 

условия за максимален обхват на ученици, по-голям брой предмети и оптимален брой часове. 

 

Електронното обучение ще се провежда: 

-  синхронно – обучение във виртуална класна стая в реално време по седмично разписание 

на учебните часове. Синхронната онлайн среда  създава усещане за виртуална общност, което 

означава, че всеки участник трябва да е пред компютъра в определеното време. 

- Асинхронно – обучение във виртуална класна стая и с предоставяне на допълнителни 

материали в помощ на обучението. 

Учителите проучват възможностите на учениците за включване в електронното обучение и планират 

индивидуален подход за преподаване на учебния материал.При работа с ученици от уязвими групи се 

използва посредничеството на медиатора. При невъзможност за включване на учениците се поставят 

задачи за самостоятелна работа с хартиените учебници и други материали, които не са в електронна 

среда, както и предоставяне на електронни устройства от училището на ученици от многодетни 

семейства, чиито ученици са в различни класове или на ученици с липса на всякакъв вид устройства. 

Родителите подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние.Те съдействат  

за осигуряване на електронни профили на техните деца в електронната платформа Miсrosoft Teams. 

Търсят непрекъсната обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от 

училището за деня, съответно от учителите и осъществяват контрол. 

2. Изисквания за бързо превключване от физическа към електронна среда на обучение 

Организиране  на дейността на училището следва за определен период от време да се извършва 

паралелно с и равностойно на онлайн дейностите: администриране, комуникация между отделните звена 

– ученици, учители, родители, ръководство, педагогическа дейност. 

Общи препоръки за бърз преход от физическа в електронна среда 

Работа във физическа среда 

- Актуализация на правилата за работа в училището, като се вземе впредвид адаптирането  към 

приложимите правила за санитарна безопасност в обхвата на дейността на институцията 

свързани с образователния процес. 

-  Като част от актуализиране на работните разпоредби се предвижда разпоредба на  на служителя 

да докладва за предполагаемо заболяване на ученик или служител в училище 

- Разполагане на логистична мрежа за влизане и излизане в съответствие с възможностите на 

училището и строг пропускателен режим 

- Провеждане на дейности с малки групи хора, провеждане на часове в по-големи пространства 

или преобразуване на образователни дейности в онлайн презентации 

- Организация на работното време, като се вземат впредвид системата за смяна и ротация 

- Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с 

възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки 

един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни 



на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и 

за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.  

- Класните ръководители изискват от родителите необходимите медицински документи за 

удостоверяване на здравословното състояние на ученика при обучение във физическа среда. При 

установяване на заболял ученик, родителят е длъжен да уведоми класния ръководител и 

ръководството на училището, като съответния клас преминава от физическа в електронна среда 

на обучение 

- Класният ръководител следи за отсъствията за деня и своевременно се осведомява за причините, 

поради които ученика отсъства.При съмнение за COVID-19 уведомяват ръководството на 

училището, предупреждава родителите на учениците и организира класа за работа в електронна 

среда до изясняване на обстоятелствата 

- Родителите на учениците, в чийто клас е установен ученик с COVID-19 са длъжни да спазват 

указанията на учителя и да му съдействат за провеждане на обучението в електронна среда 

- 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 

- 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 или по ново седмично разписание 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. 

- 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, ще може 

да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват 

възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР. 

- На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. 

и от разстояние в електронна среда.  

Работа в електронна среда 

- Извършване на основни дейности онлайн: комуникация с родители, администрация и 

ръководство; попълване на училищна документация, подготовка на урочните единици 

- Изготвената училищна програма за първия срок на учебната 2020/2021г. остава същата при 

преминаване в електронна среда на обучение по примерно разписание на часовете и съгласно 

указанията на МОН 

- Учебното съдържание се адаптира за бързо преминаване от физическа в електронна среда, 

като всяка урочна единица се разработва от учителя в два варианта 

- Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта 

и уменията за саморегулация на учениците – 30 мин. учебен час за учениците в начален етап 

и 40 мин. за учениците в прогимназиален етап. 

- ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 

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

по здравословни причини за повече от 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. 

- 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. 

- Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за 

безопасна работа в интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, 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. 

- Родителските срещи се провеждат във физическа среда при спазване на противоепидемичните 

мерки, в двора на училището/когато метеорологичните условия го позволяват/ и онлайн, 

според ситуацията в страната 

Задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в    

електронна среда от разстояние 

- Осигуряване на 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. 

- Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага 

следният приоритетен ред: 

o Използване на единна платформа за цялото училище 

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

учителите и учениците в съответния випуск 

o Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката 

- Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане 

спецификата на учебния предмет). 

- Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

o Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) 

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

участието и ангажираността на ученика) 

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

синхронно ОЕСР) 

o 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 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


- 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) 

Подкрепа при затруднения. 

-       При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от 

ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се 

изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за 

тяхното отстраняване.  

- Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата 

необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на 

учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат 

правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне. 

- 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.  

- Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и родители от 

страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно напрежение.Учителите  

да използват само надеждни източници на информация, като Световната здравна организация 

и Министерството на здравеопазването. 

- По отношение на намаляването на напрежението и стреса трябва 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. Добри 

практики в това отношение е добре да бъдат споделяни както в рамките на колектива, така и с 

други училища чрез РУО. 

II. Организация на учебния процес 

1. Пропускателен режим във физическа среда и при обявено извънредно положение 

- Във физическа среда – учениците идват на училище по предварително изготвено разписание 

на часовете за всяка паралелка, като преминават задължителен санитарен и медицински 

контрол. 

- Всеки ученик носи лични предпазни средства, които са задължителни за носене извън 

класната стая на съответния клас/ в коридори, фоайета, санитарни помещения, компютърен 



кабинет  и  и др. затворени пространства извън класната стая/, а при затруднение училището 

осигурява личните предпазни средства.  

- Учителите,преподаващи  в класа за първи час се задължават да поемат учениците от входа на 

училището до класната стая, като спазват необходимата дистанция и противоепидемични 

мерки. 

- Влизането в сградата се осъществява за начален и прогимназиален курс по отделно през двете 

врати на централния вход 

2. При обявено извънредно положение в страната – съгласно чл.20,ал.1 от Закона за мерките и 

действията при извънредно положение и предписанията на РЗИ,МОН и РУО гр. Велико 

Търново 

3.Дневният режим във физическа среда е отворен за промяна според епидемичната 

обстановка в страната.Графика на часовете не позволява струпването на по-голяма група 

ученици на едно място, както и контакт между начален и прогимназиален етап. Часовете по 

ФВС, спортни дейности, музика, изобразително изкуство и др. могат да се провеждат на 

открито в зависимост от метеорологичните условия за деня. 

4. Храненето на учениците да се осъществява в стаята за хранене при спазване на всички 

предписания на РЗИ,МОН и РУО гр. В. Търново 

5. Дневният режим в електронна среда е примерен и подлежи на коригиране според 

нормативните изисквания. Задължително е на учениците да се предостави време за почивка, а 

задачите да се деференцират според условията за продължителна работа с електронни 

устройства. 

III. Адаптиране на учебния процес и учебното съдържание от физическа в електронна 

среда 

Преди началото на учебната година учителите планират учебния процес във физическа и 

електронна среда чрез следните дейности: 

               1. Учебен процес: 

- създаване на единни правила за работа на класа във физическа и електронна среда 

- подбор на безплатни източници за интерактивно електронно съдържание,подпомагащо                                                

образоватилния процес 

- подбор на електронни учебници, работни листи, презентации, аудиофайлове, видеоматериали 

и образователни платформи 

- проучване на изпълнените домашни по електронен път 

- изтегляне във физическа среда на дейности с приоритет на ограмотяване на учениците в първи 

клас,четене с разбиране,диктовки,конструиране на текст,моделиране на математически 

ситуации,решаване на текстови задачи и задачи с практическа насоченост по всички предмети 



- създаване на виртуално пространство на банка с уроци за съответния клас, за осигуряване на 

достъп до знания на учениците по всяко време 

- достъп до https://e-learn.mon.bg с цел предоставяне на възможност за публикуване и 

използване на авторски обучителни, методически и дидактически материали от 

педагогическите специалисти 

- разработване на система за обратна връзка за ефективността на електронното обучение и 

участниците в него 

- осъвременяване на уменията на учениците по отношение на новите комуникационни 

технологии 

2. Учебно съдържание 

- преструктуриране на учебното съдържание по глобални теми и чрез групиране на отделни 

теми за нови знания и упражнения 

- разработване на методически единици за вариант на електронно обучение 

- разработване на интерактивни и адаптивни тестове за проверка на знанията 

- редуциране на часове за упражнение 

- сливане на тематични единици 

- възлагане на домашна работа самостоятелна разработка 

- редуциране на часовете за обобщение и преговор 

 

  

. 

https://e-learn.mon.bg/

