
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН ПЕШЕВ“ – ГР. СЕВЛИЕВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НЕПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ 

1. Всички паралелки ще осъществяват обучение по учебните предмети, 

съгласно седмичното разписание. 

2. Чрез електронния дневник Shkolo.bg всички родители и ученици ще 

бъдат информирани от учителите на съответната паралелка как ще се 

организира обучението. 

3. Обучението се организира и провежда по преценка на учителя. Всеки 

учител сам ще преценява как ще провежда обучението, каква 

платформа и какви електронни ресурси ще използва, но задължително 

ще информира родителите и учениците чрез електронния дневник. 

4. Учебните часове от седмичното разписание ще включват възлагане на 

самостоятелна работа, решаване на тестове, консултации, 

самоподготовка по учебни материали, предоставени от учителя. 

Учениците могат да бъдат включени  в онлайн сесии в реално време. 

5. Паралелките от начален етап ще провеждат учебните часове по 

график, съгласуван с родителите. 

6. Паралелките в прогимназиален етап ще провеждат обучението по 

график от утвърдения дневен режим, като началото на учебните 

часове е 09:00.  

7. Продължителността на учебния час, в който се използва електронно 

устройство, е не повече от 20 минути за начален етап и не повече от 

30 минути за прогимназиален. 

8. По време на учебния час учителят ще е онлайн в избраната платформа 

и ще осъществява дейности по обучение в електронна среда – ще 

споделя конкретни електронни ресурси и учебни материали, ще 

възлага самостоятелни работи, ще дава консултации и при 

възможност ще осъществява конферентна връзка с учениците. 

9. Учениците изпращат изпълнените задачи по начин, определен от 

учителя. 

10.  За всяка промяна в организацията родителите и учениците ще бъдат 

информирани чрез сайта на училището и чрез електронния дневник. 

11.  Учителите ежедневно попълват отчет за извършената работа. 

Информираме ви, че в процеса на самоподготовка учениците могат да 

ползват електронните варианти на своите учебници, за които 

издателствата осигуриха безплатен достъп. 

От 17 март 2020 БНТ2 става временно образователен канал, като 

уроците в ефира ще се излъчват от 9 до12 ч. и от 14 до 17 ч. 

ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ! 


