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Обучение от разстояние в електронна среда 

 Уважаеми ученици и родители,  

 Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на 

здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, се 

преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от VIII до XII клас, 

считано от 29.10.2020 г. до 12.11. 2020 г. вкл. 

 Обучението на учениците се провежда от разстояние в електронна среда в 

съответствие с Насоките за работа на системата за предучилищно то и училищното 

образование през учебната 2020/2021 в условията на COVID-19 и Наредба № 10 за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

 Обучението в електронна среда се осъществява в платформа Майкрософт Тиймс 

MS Teams. То включва провеждане на синхронни уроци по график. Ако ученик не 

може да участва по уважителни причини, родителят предварително уведомява за това 

класния ръководител. 

 Синхронните уроци са с продължителност 40 минути и се осъществяват по 

паралелки съгласно утвърденото седмично разписание. Вписват се урочни теми, 

оценки, присъствие на ученици. 

 Графикът за провеждане на часовете е: 

1. 08:00 до 08:40 

2. 08:50 до 09:30 

3. 09:40 до 10:20 

4. 10:40 до 11:20 

5. 11:30 до 12:10 

6. 12:20 до 13:00 

7. 13:10 до 13:50 

8. 14:00 до 14:40 

Учениците самостоятелно си осигуряват необходимите технически и 

технологични условия за участието в обучението от разстояние в електронна среда. 

При невъзможност да обезпечи техника за обучение от разстояние в електронна среда, 

родителят информира класния ръководител. 
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Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в 

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

нормата преподавателска работа се урежда от ДОС за нормирането и заплащането на 

труда. 

Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена 

среда. Работата на клубовете по интереси и групата по НП „Ученически олимпиади и 

състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади” се осъществява в електронна среда във виртуални класни 

стаи. 

В условията на влошена епидемична обстановка е необходимо всички да 

спазваме противоепидемичните мерки, правила и изисквания, за да опазим своето 

здраве, както и това на семействата и на близките ни. 


