
СУ „Свети Константин-Кирил Философ” 
 

 

План за преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние и правила за работа в електронна 

среда 

 

   

  I. Общи положения  

1. Обучението от разстояние в електронна среда е дневна форма на обучение, 

при която учениците и учителите не са физически на едно и също място, а обучението се 

провежда в електронна среда със средствата на информационните технологии, осъществява 

от учителите в училището по утвърдено седмично разписание с паралелките/групите, в 

които преподават, в рамките на възложената им норма преподавателска работа и 

уговорената продължителност на работното време.  

2. Обучението от разстояние в електронна среда може да се организира за 1 

ученик, група ученици, паралелка или цялото училище по разпореждане и за период, 

определен от РЗИ, местните или националните органи на изпълнителната власт, или 

регламентиран в нормативен акт. След изтичане на определения период учениците се 

завръщат отново в училище и продължават обучението си.   

 

II. Задължителни организационни мерки за плавно преминаване от 

присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда  

1. Осигуряване на защитата на личните данни на учителите и учениците и 

сигурността на информацията в електронна среда в училището се осъществява чрез 

създаване и използване за целите на административния и учебно-възпитателния процес на 

защитени лични профили в домейна на училището;   

2. В срок до 20 септември 2021 година се създават потребителски профили в 

домейна на училището на новоприетите ученици и новоназначените учители. 

Потребителските имена и паролите се предават лично на всеки ученик от класния 

ръководител на паралелката.   

3. Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява чрез 

платформата Google Workspace за образованието. За осигуряване на своевременното и 

безпроблемно преминаване от присъствена форма на обучение към обучение от разстояние 

в електронна среда задължително се извършват следните дейности:   

- използване на вече създадените Google Classroom за паралелките по 

учебните предмети, архивират се класните стаи само на паралелките, които са завършили 

обучението си в гимназията;   

- използване на единна платформа за цялото училище – Google Workspace 

на Google и приложенията на Google за организиране на онлайн учебен процес като 

Google Classroom, Google Meet;  

- диференциране на виртуалните класни стаи по паралелки (1-4 клас) и 

предмети и паралелки (5-12 клас);  

- всеки класен ръководител на паралелка в начален етап създава виртуална 

класна стая за паралелката си и изпраща покани за присъединяване на учениците. (Ако 



има съществуваща, тя просто може да бъде преименувана и да се актуализират 

учениците в нея - ако има необходимост);   

- всеки преподавател в прогимназиален и гимназиален етап създава 

виртуални класни стаи за всяка паралелка, в която преподава, по предмета/предметите/, 

които преподава, и изпраща покани за присъединяване на учениците. (Ако има 

съществуващи, те могат да бъдат преименувани и да се актуализират учениците в тях - 

ако има необходимост);  

- всички учители използват в УВП инструментите на Google Workspace по 

начин, съответстващ на потребностите на учениците и на планираните от тях урочни 

единици и дейности в плановете за дидактическа работа.   

3. Общата и допълнителната подкрепа на учениците се реализира в училищната 

електронна платформа по утвърден график.  

4. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на 

образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и 

технологичните възможности, да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от 

дистанция по утвърден график.  

4. Комуникация с родителите - чрез включването им като настойници в класните 

стаи след предоставяне на личен e-mail; по телефона; чрез електронния дневник на 

училището и др.   

 

III. Алгоритъм за преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние:   

1. За отделна паралелка/паралелки - по решение на РЗИ за поставяне под 

карантина на една или няколко паралелки от училището – ОЕСР се осъществява по 

следният начин:   

- ОЕСР се осъществява СИНХРОННО чрез онлайн провеждане на 

часовете в Google Meet;   

- часовете се провеждат при спазване на утвърденото седмично 

разписание и стандартния график като продължителността на уроците се съобразява 

с изискванията на МОН;   

- домашни работи, индивидуални и групови задачи и проекти се 

възлагат в Google Classroom и се оценяват в електронна среда;   

- в периода на провеждане на ОЕСР за паралелката на учениците се 

пишат отсъствия и се поставят оценки;   

- след изтичане на определения от компетентния орган срок на 

карантината обучението се извършва присъствено.   

При отсъствие на учител, преподаващ в паралелката/паралелките, часовете му се провеждат 

от заместващ учител, определен по график или от ръководството на училището.   

2. За всички ученици в училище - при обявяване от компетентните органи в града, 

региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и 

непредвидени обстоятелства – ОЕСР се осъществява по следния начин:   

- редуване на сихронно и асинхронно обучение при спазване на методическите 

указания на експертите и съобразявайки се с възрастта на учениците;  

- часовете се провеждат по утвърдено седмично разписание с 

продължителност, според указанията на МОН;  



- за часовете, които се провеждат асинхронно, учителите публикуват 

материалите в класните стаи на паралелките в часа, определен за начало на учебното 

занятие;   

- задачите и учебните материали като обем и срокове за изпълнение при 

асинхронно провеждане на часовете трябва да са съобразени с натовареността на 

учениците и времето, нужно за нормалното възприемане на съдържанието и качествено 

изпълнение на задачите/проектите и домашните работи, като дневното натоварване за един 

учебен час на ученик не трябва да е по-голямо от 50-60 минути;    

- отсъствия на учениците се поставят само за часовете, провеждани 

синхронно;   

- в процеса на оценяване освен работата в синхронните часове, за която се 

поставят оценки, се отчитат участието и ангажираността на ученика в асинхронно 

провежданите часове.   

3. За отделен ученик:  

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в 

условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 

от ЗПУО, както следва:  

- по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след 

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

технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече 

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

индивидуална или комбинирана форма на обучение, който по здравословни или 

други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава 

училище;  

- 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:  

 

а) ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или 

здравето му;  

б) 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;  

в) по избор на ученика, за малолетните ученици – по избор на родителите, 

а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители и след 

разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. 

Началникът на РУО разрешава ОРЕС по избор на ученика или на родителите въз 

основа на информация за предходната учебна година и до момента от директора 

на училището за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика.  

 

Обучението от разстояние в електронна среда в горепосочените случаи се 

осъществява от училището, в което е записан ученикът, а при невъзможност - от друго 

училище, което предлага такова обучение. Във втория случай училището се определя от 

началника на РУО. Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и 

технологични условия за участие в ОРЕС, а когато той е непълнолетен - те се 



осигуряват от родителите му, като към заявлението се прилага и декларация  от 

родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.   

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.  

Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се 

поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо образование. 

В случай че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и 

учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от 

обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя 

отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.   

 

 

IV. За осигуряването на качествен образователен процес при обучение в 

електронна среда от разстояние.  

1. Oказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти  от учителите 

по ИТ и информатика  

2. Администратор на платформата на  Google Workspace – Р. Боянова, старши 

учител по ИТ и информатика.  

3. Указване на подкрепа на новоназначени учители за подобряване на уменията 

им за обучение в електронна среда от разстояние - м. IX - X 2021 г.  

4. Подкрепа на учениците по време на процеса на ОЕСР се осъществява по 

следния начин:   

- консултации с учителите по учебни предмети чрез видео връзка в Google  

Meet по утвърдения в началото на учебния срок график за консултации;   

- консултации и допълнителното обучение за преодоляване на образователни 

дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните 

възможности, присъствено и/или в електронна среда от дистанция;   

- психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда от 

педагогическия съветник чрез видео връзка, гарантираща конфиденциалност за ученика.   

 

V. Правила за общуване в обучителната онлайн-мрежа на училището.  

1. Преди началото на онлайн-срещата с преподавателя ученикът се подготвя 

в подходящ външен вид, с изправно устройство, слушалки, микрофон и по възможност 

камера, необходимите учебни помагала и пособия за писане.  

2. Изисква се подготовка и на средата – да бъде тиха, без странични шумове, 

светлини, напр. включен телевизор и др. Препоръчва се ползването на слушалки, за да 

се избегне микрофония.  

3. В точния час ученикът се присъединява към виртуалната класна стая на 

съответния учебен предмет от дневната програма.  

4. С началото на онлайн-урока/сесията личният микрофон се заглушава и не 

се включва освен при изрично изискване от страна на преподавателя. По този начин се 

постига тишина и уважение във виртуалната класната стая.  

5. По време на онлайн-урока учениците са длъжни да наблюдават и слушат 

внимателно презентацията на учителя, както и да взимат участие при поставените 

задачи. Учителят има право да задава въпроси към конкретен ученик, с което проверява 

неговото активно присъствие, знания и концентрация в час.  



6. По време на онлайн-урока не се допуска говорене, изпращане на 

съобщения, снимки и емотикони между участниците. Това се счита за нарушаване на 

учебния процес и неуважение към преподавателя, което се отбелязва със забележка и 

уведомяване на родителя.  

7. При неспазване на правилата за етично поведение във виртуалната класна 

стая учителят има право да заглуши микрофона и да ограничи комуникацията на 

конкретен ученик за този час.  

8. След приключване на онлайн-урока ученикът излиза от текущата сесия, 

като натиска бутона с червената слушалка. Преподавателят напуска последен след 

всички ученици.  

9. Към всяка виртуална класна стая има активен чат-канал и след онлайн-

сесиите. Изпратените текстови, гласови и видео-съобщения остават в хронологията на 

чата и могат да бъдат видени от всички участници – ученици, родители, учители и 

директор.  

10. Предвид публичността и големия брой участници във онлайн-обучението 

не се допуска следното: споделянето на лична информация, несвързана с темата и 

целите на обучението; изпращане на обидни и дискриминационни съобщения, 

изображения и емотикони; писането само с главни букви - счита се за комуникация на 

висок тон; многократно изпращане на едно и също съобщение (спам); писането на 

съобщения на български език, но със символи от чужда азбука.  

11. Учениците спазват Правила за безопасност на децата и учениците в 

компютърната мрежа./Приложение 1/  

  

Настоящият план е разработен въз основа на: 

1. „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година“ (публ. 08.09.2021 г.). 

2. „Насоки за работата на системата на училищното образование през учебната 

2020/2021 г. в условията на COVID-19”, изработени от МОН и МЗ  

3. Натрупания опит при реализиране на обучение от разстояние в електронна среда 

през учебната 2019/2020 г. 

Приет е на заседание на ПС /Протокол № …../…....2021 г./ и утвърден със заповед на 

директора на СУ „Св. Константин-Кирил Философ” №……………. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

СУ „Свети Константин-Кирил Философ” 
  
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа 

  

Като ученик съм длъжен да спазвам следните правила :  

1. Не давам лична информация: име, адрес, парола от електронна поща, профил в 

социална мрежа, личен телефонен номер, детската градина/училището, в което 

уча.  

2. Не давам информация за местоработата или личен и служебен телефонен номер 

на родителите, настойниците, близките, приятелите, съучениците и познатите си 

без тяхно разрешение.  

3. Не изпращам и не качвам онлайн свои снимки и видеа, без преди това да е 

обсъдено и взето решение с родителите ми.  

4. Не изпращам и не качвам онлайн снимки и видеа на приятели, съученици, 

роднини, учители, близки, познати и др., без преди това да е обсъдено с тях, а в 

случаите, когато се касае за мои приятели, съученици, да е съгласувано от тяхна 

страна и с родителите им.  

5. Не отговарям и не отварям прикачени файлове на електронна поща, получена от 

непознат подател. Тя може да съдържа вирус или друга зловредна програма, 

която да увреди компютъра/телефона/таблета или да го направи уязвим за външен 

достъп.  

6. Ще се посъветвам с родителите си/учител, преди да сваля или инсталирам нова 

програма/приложение на компютър, телефон, таблет, както и не правя нищо, 

което може да увреди компютъра или чрез дадено действие да се разкрият данни 

за мен и семейството ми.  

7. Нещата, които правя в интернет, не трябва да вредят на други хора или да 

противоречат на установените правила (част от тях са уредени в закони).  

8. Известно ми е, че е забранено да се използва чуждо потребителско име, парола и 

електронна поща.  

9. Не пиша и не качвам нищо, което може да е обидно или унизително за мен или за 

други хора.  

10. Незабавно информирам възрастен (родител, учител, директор, педагогически 

съветник), когато попадна на материали, които ме карат да се чувствам неудобно 

или на материали с вредно или незаконно съдържание, което може да бъде 

порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна 

нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.  



11. Не отговарям на съобщения, които са обидни, заплашителни, неприлични или ме 

карат да се чувствам неудобно. Информирам родителите си/класния ръководител, 

учител, директор, педагогически съветник за такива съобщения.  

12. Ако някой ме обижда или тормози онлайн, не отговарям. Докладвам го на 

отговорен възрастен (родител, учител, директор, педагогически съветник). Мога и 

сам да докладвам, като подам сигнал на самия сайт или на посочените адреси: 

www.gdbop.bg;www.cybercrime.bg; www.spasidete.com; www.facebook.c 

om/bgcybercrime;www.safenet.bg и го блокирам. Добре е да направя веднага  

екранна снимка (скрийншот) на съответния разговор или съдържание като 

електронно доказателство, което предавам на отговорен възрастен (родител, 

учител, директор, педагогически съветник).  

13. Внимавам, когато разговарям в чат. Помня правило №1: че хората онлайн не 

винаги са тези, за които се представят и могат да търсят определена информация, 

с която да злоупотребят с мен или с другите хора. Правило №2 е че не правя нищо 

на друг човек в мрежата, което не искам да ми се случи и на мен. 14. Ако се случи 

да попадна на информация или друго съдържание в Мрежата, което не ми харесва 

или ме плаши по някакъв начин, мога да подам сигнална денонощната и 

безплатна Националната телефонна линия за деца 116 111, на отдел 

„Киберпрестъпност“ на ГДБОП (http://www.cybercrime.bg/bg), на Центъра за 

безопасен интернет на адрес: www.safenet.bg, или на техния телефон 124 123, или 

през чат-модула на www.safenet.bg .  

15. Не трябва да приемам срещи с лица, с които съм се запознал/а в интернет, освен 

след съгласието на родителите ми. Помня, че хората, с които се запознавам 

онлайн, не винаги са тези, за които се представят. Опитвам се винаги да 

проверявам дали човекът отсреща наистина е този, за когото се представя чрез 

проверка по име, имейл, снимка и контролен въпрос, на който би трябвало да знае 

отговора, ако е наистина този. При съмнение може да подам сигнал или да 

потърся съвет през сайта на Центъра за безопасен интернет www.safenet.bg.  

16. Използвам настройките за безопасност и защитата на личните данни на 

социалните мрежи, мобилните приложения и браузърите.  

17. Използвам функцията за безопасно сърфиране. Не посещавам сайтове в интернет, 

които са със съдържание, неподходящо за детска аудитория.  

18. Използвам трудни (дълги, с главни и малки букви, цифри и специални знаци) и 

различни за всеки сайт пароли.  

19. Използвам антивирусна програма, която следва редовно де се обновява. Заедно с 

отговорните възрастни (родител, учител, директор), поддържам последните 

актуализирани версии на всички програми и приложения.  

20. Ако ползвам общи компютри, винаги проверявам дали съм излязъл/излязла от 

профила си, след като свърши часа. В случай, че намеря устройство, на което друг 

ученик е работил, но не е затворил профила си, веднага ще изляза без да 

преглеждам, променям или добавям информация в профила му.  
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Брошура  - "Безопасност в мрежата":  

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf  
  
  
  

Препоръки  относно  безопасно  провеждане  на  дистанционно  обучение в 

онлайн среда:  

Брошура за учители и родители:  

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/ar_sic_preporuki-za-uchiteli.pdf  
  


