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МЕРКИ  ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

 

Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква от 

училището готовност за реакция и динамично планиране на мерки, които да улеснят 

бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна 

среда от разстояние (ОЕСР) или при невъзможност за осъществяване на такова – към 

обучение от разстояние на хартия. Нормативно това „превключване“ е заложено в 

проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование с цел да се прилага не само в конкретната ситуация – в 

условията COVID-19, но и във всяка друга ситуация, която налага прекъсване на 

присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства, и се очаква приемането му 

от Народното събрание още в началото на учебната 2020 - 2021 година.  

 

 

1. ОЕСР НЕ Е дистанционната форма на обучение. Може да се прилага за 

цялото училище, за отделни паралелки, както и за ученици, които по медицински 

причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на ЗПУО) не 

могат да посещават училище. ОЕСР се осъществява в ОУ „Стефан Пешев“ 

 

2. Преминаването към ОЕСР се осъществява при определени от  

Министерството на здравеопазването прагови стойности (критерии)  за заболелите от 

COVID-19, както и при актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в 

училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в 

училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.  

 

3. 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. 

4. 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. 



5. 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 

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 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. 

7. 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. 

8. 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  

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. ОЕСР се осъществява в G Suite за образованието. 

12. При синхронно ОЕСР се поставят оценки и отсъствия. 

13. При асинхронно ОЕСР не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване 

се отчита ангажираността на ученика. 

14. По време на обучението в електронна среда учениците имат право на 

консултации и психологическа подкрепа. 

 

 

Правилата за преминаване към ОЕСР са съобразени и зависими от 

предписанията на РЗИ и МЗ и могат да бъдат променяни. 


