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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО ЛЕСНОВО, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

ул. "Осма" № 2, тел.: 07155/2373, e-mail: lesnovo_ou@abv.bg 

ЗАПОВЕД № 49/15.09.2020 г. 

На основание  чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, във връзка с Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) в сила от 02.10.2020 г. издадена от министъра на 

образованието и науката Обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г.,  Решение №5 на 

Педагогическия съвет от 04.09.2020 г., Насоки за работа в системата на училищното 

образование в условията на Ковид-19, 

УТВЪРЖДАВАМ 

1.ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ в Основно училище „Христо Ботев”, с. Лесново за учебната 

2020/2021: 

А. Дневна, съгласно  Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

Чл. 33. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или 

модули. 

(2) В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна 

организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа. 

Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между  

8:00 часа и 18:00 часа в учебни дни.  

Учениците са организирани в паралелки и  групи. Редът и условията за приемане 

на учениците в дневна форма на обучение е определят при спазване на норамативните 

дакументи в сферата на училищното образование и Правилника за дейността на 

училището - ПДУ. 

Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище 

форми на обучение се определят в Правилника за дейността на училището и се 

публикуват и на интернет страница на училището. 

Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от 

педагогическия съвет на училището. 

Ученици, които се обучават в дневна форма на  обучение, могат да   променят формата 

на обучението си преди началото на учебната година. 

Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното 

управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по 

искане на директора на училището за случаите уредени в нормативен акт. 

 В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна 

организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 
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Б. Обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, съгласно чл. 12, ал. 1, т.6 от 

Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

Чл. 38, ал. 2 се изменя така:  

(1) Обучението в дистанционна форма може да е синхронно или несинхронно.  

(2) При синхронното обучение в дистанционна форма дистанционните учебни 

часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, 

както и синхронна текуща обратна връзка за резултатите от обучението.  

(3) Несинхронно е обучението в дистанционна форма, когато дистанционните 

учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с 

останалите ученици. 

Когато училище от списъка по ал. 15 осъществява дистанционна форма на обучение 

на ученици от друго училище, обучението е синхронно. 

Ал.16 В случаите, когато училището, в което ученикът е записан, не осигурява 

дистанционна форма на обучение, директорът на училището в деня на подаване на 

заявлението по чл. 31, ал. 4 изпраща документите до началника на РУО, който 

осъществява координация за сформирането на група за дистанционна форма на 

обучение в съответния клас в училище от списъка по ал. 15. Началникът на 

регионалното управление на образованието информира директора не по-късно от 7 

работни дни от получаването на документите за възможността ученикът да се 

обучава в дистанционна форма от друго училище. 

В глава трета се създава раздел III "Обучение от разстояние в електронна среда" с 

чл. 40а - 40и: "Чл. 40а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият 

образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, 

ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, с изключение на обявяването на ден за честване на празника на 

общината, след заповед на министъра на образованието и науката обучението на 

учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана 

форма на обучение и в дуална система на обучение, се осъществява, доколкото и 

ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от 

ЗПУО, присъственият образователен процес в училището е преустановен само за 

отделна паралелка, след заповед на директора на училището, обучението на 

учениците в нея се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и 

след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически 

и технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 



30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, 

задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална 

система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, 

удостоверени с документ, не може да посещава училище. 

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на 

необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, 

индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се 

извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната 

епидемична обстановка: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 2. ако 

поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието 

на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той 

живее на един адрес; 3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, 

ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на 

образованието. (5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се 

осъществява от училището, в което са записани учениците. (6) Обучението от 

разстояние в електронна среда по ал. 4 се осъществява от училището, в което е 

записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което предлага такова 

обучение, или от училище по чл. 38, ал. 15. Конкретното училище, което ще 

извърши обучението, се определя от началника на регионалното управление на 

образованието. (7) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически 

и технологични условия за участието в обучението от разстояние в електронна 

среда, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му. 

Всички педагогически специалисти да бъдат запознаят с Форми на обучение в 

ОУ „Христо Ботев” с. Лесново за учебната 2020/2021година, срещу подпис. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Радка Шиндарска – учител в 

прогимназиален етап. 

Приложение: Форми на обучение в ОУ „Христо Ботев” с. Лесново за учебната 

2020/2021година. 

Хартиеният носител на Форми на обучение в ОУ „Христо Ботев” с. Лесново за 

учебната 2020/2021 година да се съхранява в класьор „Училищни документи“ в 

кабинета на директора. 

Форми на обучение в ОУ „Христо Ботев” с. Лесново за учебната 2020/2021 

година да бъдат публикувани на интернет страницата на училището от Надя 

Витяхова, учител в прогимназиален етап.      

           

                                                                                   Директор: 

                                                                             С. Янева  


