
Средно училище “Димитър Полянов” 
 

                                      ЗАПОВЕД 
 
                        №  282/ 04.02.2022г. 

 

     Относно:   провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5 до 12 
                   клас за периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022г. включително 

      На основан ие чл.259, ал.1 от  ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.31,      

ал. 1,т.1,2, 3, 4 и 24 от Наредба № 15/22.07.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с Насоки за обучение и действия в 

условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална 

образователна подкрепа, утвърдени със  Заповед  № РДО9-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № 

РДО9-4814/03.12.2021г.,  изм. със Заповед № РДО9-4982/14.12.2021 г. на министъра на 

образованието и науката и Заповед № РД-01-25/04.02.2022г. на директора на РЗИ-Бургас 

     НАРЕЖДАМ:  

       І.  Провеждане на обучение от разстояние в електронна среда между преподавателите и 

           учениците от 5 до 12 клас от Средно училище „Димитър Полянов“ чрез използване на 

           средствата на информационните   и  комуникационните технологии и пълната функционалност 

           на следните електронни платформи 

  ОСНОВНА ПЛАТФОРМА   Microsoft Теаms 

1. Дейностите по ОРЕС са в съответствие с Регламент 679 за осигуряване на защита на личните 

данни на  учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.  

2.  Изисквания към обучението от разстояние в електронна среда: 

   Обучението се осъществява синхронно в реално време чрез осъществяване на аудио или 

      видеоконферентна връзка между преподавателите и учениците от съответния клас/  

      паралелка, съгласно утвърденото седмично разписание като се спазва началния час. 

  Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

       самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, като: 

        Учениците наблюдават и участват активно в урока; 

        Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез 

          виртуална връзка във виртуалната класна стая; 

        По време на обучението могат да с е използват електронни ресурси, съобразени с темата 

          на урока и възрастта на учениците при зачитане на авторското право;   

        Учителите предо с тавят консултации (съгласно графика за консултациис ученици по 

           предмет и ) и обща подкрепа в електронна среда по съответните учебни предмети за 

           преодоляване на образователни дефицити: 

        Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба Ме 11 от 1.09.2016 г. 

          за оценяване на  резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните 

          оценки се мотивират и  станат ясни на учениците и техните родители; 

         Контролни работи може да се провеждат при наличието на технически условия, които 



           гарантират обективното им протичане; 

         На учениците с е поста в ят от съствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за 

           приобщаващото образование. 

                     В случай на технически комуникационни проблеми - асинхронно ОЕСР (не се поставят 

                       отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на  

                       ученика). 

 

3. Продължителността на учебният час: 

       30 минути за учениците  от прогимназиален етап, съгласно чл.7, ал. 6, т. 2 от Наредба № 

         10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и при 

         спазване на на начлния час; 

       40 минути за учениците  от гимназиален етап, съгласно чл.7, ал. 6, т. 3 от Наредба № 10 

         от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и при спазване 

         на изготвения дневен режим; 

 

       П. За учениците в индивидуална форма на обучение: 

        1.  Провеждане  на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

             и нформационните и комуникационните технологии и пълната функционалност на 

             електронната платформа Microsoft Теаms. 

 

        2.  Изготвените материали се качват от преподавателите по предмети в екипа на ученика в        

             платформата Microsoft Теаms., съгласно утвърденото седмично разписание. 

 

3. Учителите провеждат дистанционни онлайн консултации с родителите, свързани с 

изпълнение на поставени задачи и/или насоки за използване на допълнителни електронни 

образователни ресурси. 

 

      Ш. Изисквания 

      1. Обучението от разстояние в електронна среда, се извършва от педагогическите специалисти в                  

рамките на  уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 

преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание. 

      2.Педагогическите специалисти отчитат нормата си преподавателска работа в електронния       

дневник Shkolo.bg 

      3. При възникване на обстоятелства /неизправности в платформата  Microsoft Теаms /, като 

алтернативен вариант за провеждане на обучение в електронна среда да се използва и платформата  

Shkolo.bg след своевременно информиране на учениците от съответната паралелки за получаване на 

обратна връзка и при спазване на същия времеви график. 

 

     ЧЕТВ.РИМСКО. Общи задължения и правила: 

      1. Всеки учител сам подбира учебното съдържание и материалите, които ползва. 

      2. Всеки учител носи отговорност за организацията на работа в часовете и образователните 

          резултати.  

     3. Всеки учител носи отговорност за спазване на всички правилници, правила, програми и 

         Етичния кодекс на училищната общност, валидни за учебната година. 

     4. Всеки учител е длъжен да осъществява контрол по присъствието на учениците в онлайн 

         учебните часове в реално време, да ги мотивира за работа и да осъществява обратна връзка за 

         степента на овладяване на ключовите компетентности по предмета с цел подобряване на 

         успеваемостта.  



     5. С цел избягване на претоварване на учениците внимателно да се прецизира обема на задачите, 

          възложени за самостоятелна и/или домашна работа за всеки клас/паралелка. 

     6. В периода на обучението в електронна среда учителите да провеждат дистанционни онлайн 

         консултации, свързани с изпълнение на поставени задачи и насочване на учениците към 

         електронни учебници и други достъпни електронни образователни ресурси. 

     7. За подобряване процеса на обучението в електронна среда при необходимост преподавателите 

         да осъществяват допълнителна дистанционна /Опте/ връзка с ученик и/или група ученици

         цел разяснения на образователен въпрос и/или по поставени задачи за упражнения, 

         самоподготовка и др. 

 

    Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на учениците и техните родители от класния 

    ръководител на съответната паралелка и до преподавателите за изпълнение. 

    Зийнеб Хюсеин – ръководител направление  ИКТ, да публикува настоящата заповед на ел. 

    страница на училището. 

     Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-директора по учебната   дейност. 

    ГЮЛСЮМ ХАЛИЛ 

    Директор  

 


