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 Настоящите правила са приети на педагогически съвет, проведен в електронна среда на 

14.03.2020 г., във връзка със Заповед № рд01-124/13.03.2020 г.  на министъра на здравеопазването, 

Заповед № РД-01-127/13.03.2020 г. и определят правилата за работа и учене от разстояние чрез 

използване на платформи и услуги за виртуално и дистанционно общуване. 

 

I. АДМИНИСТРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

1. За поставяне на оперативни задачи и текущо общуване се използват VoIP- 

приложението Viber  и облачното хранилище на данни Dropbox.  

1.1. Работата във Viber  и Dropbox е регламентирана в началото на учебната година със 

Заповед на директора на училището № РД-10-6358/19.08.2019 г.  

1.2. Групата, създадена във Viber се използва за спешни задачи, включително с 

препратка към Dropbox, за провеждане на дискусии и за работна комуникация. 

1.3. Dropbox се използва за поставяне на текущи задачи, както и при нормален режим на 

работа на институцията, като се създава нова папка „Заповеди“, където се 

публикуват заповеди на директора за периода на извънредно положение; 

запознаването със заповедите се удостоверява в платформата. 

1.4. За по-голяма оперативност вътрешноучилищният документооборот не се подписва 

с електронен подпис. 

2.  Общественият съвет към училището се запознава с решенията на педагогическия съвет 

чрез създадена група в приложението Viber, където може да коментира и одобрява или 

не предложения и решения на институцията. 

3.  В Dropbox се създава нова папка „Отчети-работа“, където всеки работещ в училището 

отчита минимум 5 часа работа от разстояние съответно на задълженията си по 

длъжностна характеристика. 

3.1. Работещите, които не са отчели 5 часа работа на ден, следва да поискат отпуск. 

3.2. За ползването на платен отпуск се изисква предварително разрешение от директора 

на училището и заповед, публикувана по правилата в точка 1.3. и 1.4. 

3.3.Ежедневното отчитане на работа се следи от главния счетоводител и се отразява в 

приетата в институцията форма в електронен вид. 

3.4.Фактическото изпълнение на работата се проследява от ЗДУД и директора на 

училището. 

 

II. ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

4. Считано от 16.03.2020 г. обучението в институцията се провежда в електронна среда. 

4.1. Основната част от обучението се провежда в classroom.google.com, като системата 

се администрира от РН ИКТ и се проверява от директора, респективно ЗДУД. 

4.2. Част от обучението може да се провежда и чрез Facebook, използване на услугите 

на образователния медиатор, както и чрез др. приложения със съгласието на 

родителите. 

4.3. За учениците от уязвими групи, които не разполагат с информационни ресурси 

и/или интернет-свързаност,  могат да се създават групи за взаимопомощ по решение 

на родителите в случаите, когато живеят на един адрес. 

4.4. Всеки класен ръководител регистрира група на класа във Facebook и/или Viber за 

комуникация с родители и ученици и информира родителите за решенията на 

институцията, както и за постиженията на учениците. 

4.5. Всеки учител при необходимост осъществява телефонни разговори с родителите на 

учениците и/или с учениците. 

5. Учебното време започва в 9.00 часа и следва седмичното разписание на учебните часове, 

които са с продължителност 20 минути, 5 минутна почивка, а след трети час 20-минутна 



почивка за начален етап, а за прогимназиален етап – 30 минути, 5 минути почивка, а 

след трети час – 20 минути почивка, или: 

пореден 

час 

време на провеждан в начален 

етап 

време на провеждане в 

прогимназиален етап 

1 9.00 – 9.20 9.00 – 9.30 

2 9.25 – 9.45 9.35 – 10.05 

3 9.50 – 10.10 10.10 – 10.40 

4 10.30 – 10.50 11.00 – 11.30 

5 10.55 – 11.15 11.35 – 12.05 

6 11.20 – 11.40 12.10 – 12.40 

7 11.45 – 12.05 12.45 – 13.15 

5.1. Часовете следват одобреното от РЗИ – Пловдив седмично разписание за втори 

учебен срок. 

5.2. Седми часове се провеждат само асинхронно и без задаване на задания за 

изпълнение, а само с информативни материали, препоръчително свързани с 

психологическа помощ, интересни факти от областта на спорта и културата и 

занимателни игри, като учениците могат да гледат и използват материалите във 

време по тяхно решение и съгласувано с родител. 

6. Учениците могат да използват и ресурсите на МОН по БНТ, за което информират 

класния ръководител, а той – учителя по съответния предмет за уточняване на обратната 

връзка. 

7. Присъствието на учениците във виртуалните класни стаи не е задължително в реално 

време. Децата могат да работят по предоставените материали или да изгледат видео по 

урока в удобно за тях време и да получават помощ от родител.  

8. Задължително е поддържането на обратна връзка с всяко дете и/или родител като за 

обратна връзка се счита участие в онлайн-класна стая, решаване на тестове, анкети, 

разговори в създадените групи или по телефона, снимки на проектно изпълнение и др.  

9. Когато учител установи, че дете не е работило по предоставените материали или не е 

активно в създадените групи, се свързва с родителя, за да установи причините за това. 

10. При информация за здравословен проблем в семейството или с детето се уведомява 

ръководството на училището. 

11. Учениците, които при нормален учебен процес са обхванати в целодневна организация, 

могат да участват в дейности за самоподготовка и интереси, организирани от учителите 

в групите за целодневна организация. 

11.1.  В групите могат да се включват и други ученици съгласувано между учител и 

родител с посредничеството на класен ръководител. 

11.2.  Часовете на групите за целодневна организация започват в 14.00 часа и са с 

продължителност 20 минути. 

11.3.  По време на дистанционното обучение в целодневна организация се провеждат  2 

учебни часа. 

12. Училищният психолог работи в часовете на класа като основната задача е да 

предотврати паника и да създаде установки за спокойно и адекватно участие на ученици 

и родители в дистанционния етап на обучение. 

13. Училищният психолог изпълнява и задачи извън учебните часове като оказва 

психологическа подкрепа на ученици, родители и колеги. 

14. Училищният психолог може да използва както платформите, в които работи училището, 

така и връзка по телефон, скайп и др. 

15. Работата с деца със СОП се организира от училищния психолог, с участието на класния 

ръководител и ресурсния учител. 

 

 


