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УТВЪРДИЛ:  

Директор : ……………………  

          (Емил Андонов) 

 

 

ПРАВИЛА 
  

при обучение от разстояние в електронна среда 
 

Обучението в електронна среда се провежда синхронно или асинхронно - по 

преценка на учителя и съобразно вида на урока.  

Часовете са по 30 минути и протичат по действащото седмично разписание за 

първия учебен срок, но с нов дневен режим:  

 

Час Начало Край 

1 08:30 09:00 

2 09:15 09:45 

3 09:55 10:25 

4 10:45 11:15 

5 11:25 11:55 

6 12:10 12:40 

7 12:50 13:20 

8 13.30 14.00 

9 14.10 14.40 

10 14.50 15.20 

11 15.30 16.00 

12 16.10 16.40 

13 16.50 17.20 
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1. При часове в синхронно обучение – използва се видео събрание чрез 

платформата Microsoft Teams. Не се препоръчва излъчване на живо във фейсбук. 

При проблеми с Teams e допустимо да се ползва като алтернатива платформата Zoom. 

 Препоръчва се при урок с нови знания, за дискусии, за изпитване или друго 

по преценка на преподавателя.  

 Учителят предварително планира часа в Teams.  

 Публикува поне 10 минути преди началото на часа в групата на класа, че 

часът ще се проведе онлайн в платформата Teams. 

 Продължителността на часа онлайн пред устройството в Teams е до 20 

минути за 1. – 4.клас и до 30 минути за 5. – 12.клас, а през останалото време 

от часа /до 30мин./ учениците работят самостоятелно по поставени задачи,  

упражнения или други. 

 При изпитване онлайн в Teams учителят може да пише оценки.  

 Ако ученикът е липсвал в събранието, учителят пише отсъствие за часа. 

 Ако ученикът се включи късно или напусне събранието без основателна 

причина, учителят пише закъснение. 

 

2. При часове в асинхронно обучение – използва се фейсбук групата на класа.  

 Препоръчва се при поставяне на различни задания – проектни задачи, 

самостоятелно усвояване на нови знания, преговор, упражнения за 

самоподготовка, решаване на тестове, практически задачи или други по 

преценка на преподавателя.  

 Учителят задължително поставя две условия: 

-  срок за изпълнение на задачите от ученика 

- указания в какъв вид да е отговорът на ученика /напр. да коментира, 

да хареса, да прати снимка с решението, да реши онлайн тест в 

Школо или в друга платформа, да изпрати задачата по е-mail  и т.н. 

по преценка на учителя/  

 Заданието и условията се публикуват в групата на класа в началото на часa, 

съгласно седмичното разписание.  

 Ако тези условия не са изпълнени от ученика, учителят пише отсъствие! 

 Ако учителят е указал предварително, може да постави оценка на 

поставените задачи, а при три неизпълнени задачи се пише слаб 2. 

 

3. При часове следобед в ЦДО: 

 Часовете са също по 30мин., с 10 мин. междучасия. 

 Максимално избягват воденето на онлайн часове пред екраните на 

устройствата. 

 В часовете за отдих и спорт поставят задачи за почивка и разтоварване на 

учениците далеч от устройствата /обедно хранене в първия час/. 

 В часовете за занимания по интереси поставят проектни задачи – 

изработване на украса, рисунки и други. 

 В часовете по самоподготовка решават и проверяват домашните без 

поставяне на допълнителни задачи. При необходимост се допуска онлайн 

връзка за разяснения, но в рамките на 10 - 15мин.  


