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ПРОТОКОЛ 

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРЕЗ  
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Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква от 

училищата готовност за реакция и динамично планиране на списък от мерки, които да 

улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние (ОЕСР). То ще може да се прилага за цели 

паралелки,които се обучават в дневна форма, както и за отделни ученици, които по 

медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на 

ЗПУО) не могат да посещават училище. ОЕСР се осъществява от учителите в училището, 

в което се обучават учениците. 

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, 

паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото 

седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в 

училище. 

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 

карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 

разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, 

след което се завръщат обратно в училище. 

След обявяване на необходимост от преминаване на обучение в електронна среда, то се 

изпълнява при следните стъпки: 

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

се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 

дни. 

 Ученикът подлежи на оценяване, чрез електронна среда. 
 

 Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна. 

 

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави 

консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 

психологическа подкрепа. 

 

2. Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, 

който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на 

член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" 



3. В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен 

резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна 

среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за 

периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище 

 

 

4. В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една 

паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък 

контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки 

преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в 

училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на 

учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител. 

 

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние включват: 
 

 Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността 

на информацията в електронна среда. 

 Информационна база на заместващите учители в  ОУ „ Стоян Михайловски 

 Информационна база на заместващите учители  от РУО Пловдив в случай, че не може да се 

осигурят заместващи учители от базата на училището  

 Използваме на  единна платформа за цялото училище 

 Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката 

Избор на начин за осъществяване на обучението и 

комуникацията: 

 Синхронно ОЕСР  
 При нужда може да има асинхронно ОЕСР  

 Училищото има готовност за работа  и редуване на синхронно и 
асинхронно ОЕСР осигурена е техника за учители и ученици 

 Провеждат сe консултации в електронна среда утвърдени по график от  
директора и качени в сайта. 

 Определен е  Екип за  методическа подкрепа и спазване на мерки за спазване на ковид 

 подкрепа при осъществяване на ОЕСР  и на организационни екипи 

 Разработено алтернативно седмично разписание  за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина. 

 

Приложения към прротокол: 

 Приложение 1 - Информационна база на заместващите учители в  ОУ „ Стоян Михайловски в 

слчуай на заболял учител с COVID 19 

Приложение 2 - Информационна база на заместващите учители от РУО – Пловдив 

Приложение 3. – Седмично разписание в слечай на преминаване на обучение в електронна среда 

Приложение  4 – Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от 

разстояние 

 


