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Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от 

разстояние – ОЕСР в Основно училище „Христо Ботев” село Лесново 

 

С цел за навременна подготовка на училищата за преминаване към обучение в 

електронна среда от разстояние (ОЕСР), се очаква Министерството на 

здравеопазването да анонсира: 

1. прагови стойности (критерии) и за заболелите от COVID-19, при които ще се 

преминава на обучение в електронна среда; 

2. 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.  

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

Към ОЕСР се преминава в следните случаи: 

- 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 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. 
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- за отделен ученик - допуска се 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. 

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на 

съответната паралелка, може да организира предоставяне на материали на хартия в 

дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор. 

- за 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. 

 

Мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна 

среда от разстояние включват: 

 

ОЕСР се осъществява чрез средствата на информационните и комуникационните 

технологии. Включва дистанционни учебни часове, самоподготовка и текуща обратна 

връзка за резултатите от обучението. Изисква технологична трансформация на учебния 

процес, формирани компетентности и нагласи на ученици и учители. Преди да 

започнем с ОЕСР е необходимо: 

1. Да се осигури защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността 

на информацията в електронна среда.  

За тази цел на училищния сайт може да се публикува, за да може учениците да 

се запознаят 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. 

2. Да се съберат база данни в училището с актуални профили и имейли на 

учениците; ако нямат такива – да бъдат създадени служебно от всеки класен 

ръководител. 

3. Основно училище „Христо Ботев” в случай на  ОЕСР, ще изпозва Microsoft 

Office 365 – TEAMS, 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 ОЕСР се осъществява чрез избрана платформа, в която всеки ученик и 

учител разполагат с електронен профил в домейна на ОУ „Христо Ботев“ - 

Лесново. Те имат постоянен и сигурен достъп до документи и учебни ресурси. По 

всички учебни предмети са създадени класни стаи. Приложението работи на всички 
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операционни системи и мобилни устройства и позволява обмен на материали и 

коментар на ученици и учители.  

4. Да се избере 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); 

 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). 

ОЕСР създава нова организация на учебния процес, без да променя структурата и 

компонентите на урока. Учителите използват за усвояване на учебното съдържание 

различни ресурси, както и създават и споделят такива. Те определят формите на 

контрол за оценяване на резултатите от обучението. Могат да бъдат консултирани и 

подпомогнати в работата си и при затруднения от училищен екип. 

5. Определен е Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР в състав – г-

жа Надя Витяхова, г-жа Ренета Стефанова, г-жа Илина Иванова, г-н Иван Иванов. 

6. ОЕСР ще се провежда по алтернативни седмични разписания за прилагане в 

случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина. 

7. Изготвен е 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). 

Учебната дейност се организира по седмичното разписание (приложено към 

Алгоритъма).Допуска се промяна с цел ефективно използване на времето - начало на 

първи учебен час за различните часови диапазона - разместване на часове, взаимно 

заместване при здравословен проблем. Определяне на различна продължителност на 

електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на 

учениците. 

За организирането на учебната дейност учителите използват: 

✓ Електронен дневник на „Школо БГ“ за отразяване на взетите теми, 

за комуникация с родителите, за споделяне и използване на учебни материали. 

✓ Sкуре връзка, Messenger 

✓ Образователна платформа „Уча се“, ако предоставя свободен достъп на 

учебните си ресурси. 

✓ Извънучилищни платформи за споделяне на учебно съдържание. 

✓ Технологично базирани средства и виртуални учебни ресурси/уеб 

базирани дейности, електронни форми за комуникация и консултация и др. 

Учителите на ОУ „Христо Ботев“ – Лесново извършват следните дейности: 

✓ При необходимост получават за временно ползване от училището срещу 

подпис компютърно устройство за осъществяване на комуникация и видео обмен в 

реално време за провеждане на обучението, с мобилен интернет. 

✓ Спазват седмичното разписание и дневния режим. 

✓ Попълват коректно и в срок информацията в електронния дневник. 

✓ Уведомяват учениците през различните комуникационни канали за 

настъпили промени в режима на работа. 

✓ Следят електронните си пощи, както и училищния сайт за настъпили 

промени или за извършване на необходими дейности по време на извънредната 

ситуация. 

✓ Изработват и споделят оригинални образователни ресурси. 

✓ Изготвят ежедневен отчет за работата си в бланка, образец на училището, 

като включват всички извършени дейности - подготовка и провеждане на учебните 

часове, оценяване на материали, тестове, проекти, консултации с родители, ученици. 

✓ Изпращат отчета за ежедневната си дейност на създадената за целта 



електронна поща – ou_hristobotev@abv.bg. 

Учениците извършват следните дейности: 

✓ Актуализират личните си профили в училищната платформа. 

✓ Присъстват и участват отговорно и активно в часовете за директна 

връзка с преподавателите. 

✓ Изпълняват самостоятелно всички задачи, поставени от учителя по 

съответния предмет. 

✓ Следят личните си профили в електронната платформа и сайта на 

училището за настъпила промяна в режима на обучение. 

Разчитаме на родителите за : 

✓ Мотивиране на децата им за активно участие във всички форми на 

заетост - онлайн и самоподготовка. 

✓ Информираност от училищния сайт за настъпили промени в режима 

на обучение. 

✓ Комуникация с класните ръководители и учителите по отделните 

предмети по всички въпроси, които ги интересуват, свързани с обучението. 

 

Настоящите мерки са приети на ПС № 8/04.09.2020 г. и влизат в сила от датата, 

определена за начало на обучение в електронна среда и са утвърдени със заповед на 

Директора на ОУ „Христо Ботев“ – Лесново. 


