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ЗАПОВЕД 

 

№ 117 

 11.11.2020 г. 

 

Относно: Редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна 

среда в ПТГ“ Никола Вапцаров“ , считано от 12.11.2020 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 34 от Наредба № 15 за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 

115а, ал. 1 от ЗПУО, чл. 40, ал. 5 от Правилника за дейността на училището, чл. 40а, ал. 1, чл. 

40б, ал. 1, ал. 2,  чл. 40в, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 4 за нормиране и 

заплащане на труда, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, и съгласно 

алгоритъма за превключване към ОЕСР от Мерките и правилата в ПТГ  „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” 

– гр.Самоков и в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование 

през учебната 2020/ 2021 г. в условията на COVID- 19, разработени от МОН, и Заповед № РД-01-

626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването, Писмо изх.№ 9105-382/09.11.2020 г. на 

министъра на образованието и науката 

Н А Р Е Ж Д А М: 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  

В ПТГ „ Никола Вапцаров“ ПО ГРАФИК, СЧИТАНО ОТ 12.11.2020 г. до 24.12.20г. 

 

I.ПРИСЪСТВЕНОТО  ОБУЧЕНИЕ  СЕ ОСЪЩЕСТВЯВЯ СЪГЛАСНО ПРИЕТИЯТ 

ГРАФИК  ПО  КЛАСОВЕ,КАКТО СЛЕДВА:ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА 

ЕЛЕКТРОНННА СРЕДА при използване на следните възможности за преподаване, обучение, 

консултации, самостоятелна работа и други от разстояние, в електронна среда за учениците от 

VIII, IX, X, XI и XII клас, както следва: 

1. Чрез електронната платформа Google Classroom-АСИНХРОННО, в която ще бъдат 

качени авторски материали, по които учениците да се подготвят ( писмени материали, 

презентации), материали за самоподготовка и тестове. Отговори на поставените задачи и 

домашните  работи учениците ще изпращат в платформата . 

2. Видеофайлове, презентации, работни листи, тестове, които се публикуват в Гугъл 

класна стая - https://classroom.google.com; Всеки клас да изгради отделна класна стая. 

3. Чрез електронни учебници на различни издателства. 

4. Чрез електронните пощи на учители и ученици. 

  5.Чрез платформата Microsoft Teams, СИНХРОННО,в реално време и чрез пряка 

видеокомуникация с обратна връзка, съгласно утвърдената организация на учебния ден и 

седмично разписание. 

  6.Youtube платформа за представяне на уроци, презентации, идеи. 

  7.Изпълнените индивидуално упражнения от учениците ще бъдат изпълнявани на тетрадки, 

след това да се отчитат със снимки, изпратени в Google Classroom, Microsoft Teams,или email. 

mailto:ptgsamokov@abv.bg
https://classroom.google.com/


8.Онлайн ресурси. 

9.Чрез групите на класовете в Facebook да се изпращат линкове на различните курсове в 

Microsoft Teams, Google Classroom. 

    10.Messenger. 

      11.Наука.бг- безплатна информационна платформа за работа с материали по актуални 

теми; Национална електронна библиотека на учителите и др. 

    12.Презентации с теория и правилознание на спортни игри и учебни материали, йога, 

Пилатес. 

    13.Видео уроци /You Tube/  с поставени въпроси  за отговор 

    14. Учениците наблюдават и участват активно в урока при Синхроното обучение,което е 

задължително не по-малко от 50 %  от цялостното обучение в електонна среда от 

разстояние. 

    15. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез 

виртуална връзка във виртуалната класна стая в Microsoft Teams. 

   16.  Учителите може да предоставят консултации (съгласно графика за консултации с 

ученици по предмети, при предварително заявено желание от ученика) и обща подкрепа в 

електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на образователни 

дефицити. 

   17.Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните оценки 

се мотивират и станат ясни на учениците и техните родители. 

   18.  Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически условия, 

които гарантират обективното им протичане. 

   19. По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОЕСР, 

обучението да се извършва чрез предоставяне на учебни материали и текуща обратна връзка 

от педагогически специалисти. 

   20.  На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за 

приобщаващото образование при Синхронното обучение,а при Асинхронното при 

отчитане на включването в целия период. 

  21. Дейностите по чл. 15, т. 1- 4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование могат 

да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда, чрез 

използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти. 

  22. Да се преустановят груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена форма 

по проект Подкрепа за успех и да се осъществяват  в електонна среда. 

  23.Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 
електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора и чрез 
одобрен отчет от директора,който изпращат ежедневно на официалната поща на училището. 
 

II.КОНТРОЛ - за провеждането на ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТОННА 

СРЕДА-СИНХРОННО И АСИНХРОННО,се осъществява с учениците по следните начини: 

1.При синхронното обучение в Microsoft Teams,  с всеки отделен клас,  в реално 

време се взема часа, възлагане на упражнения и въпроси,обратна връзка с 

учениците. 

                2.Домашни работи, индивидуални задачи с посочване на ресурси за помощ. 

                3.Всеки от учениците да бъде логнат в профила си в Google Classroom,при 

асинхронното обучение, за да има отчетност неговото присъствие, панел Поток. 

               4.Всички използвани от учителите материали и ресурси да бъдат записвани и 

отчитани. 

                 5.За всеки учебен час, планиран в графика, да се подготвят и изпращат материали 

(презентации, упражнения, тестове) на съответния клас. 

               6.В обявените часове за консултации, учителите съдействат на учениците при 

необходимост и чрез предварително заявено участи от страна на ученика. 

               7.Изготвяне на материали за самоподготовка, задаване на домашна работа. 

                8.Създаване на тестове – упражнителни и изпитни-предварително обявени от 

учителя за провеждането им. 

                 9.Виртуална стая чрез списък на посетителите. 

                10.Изготвяне и изпращане на видеоуроци под формата на филм. 



11.Проверка на домашни работи – съчинения (есе или интерпретативно съчинение), отговори 

на литературни въпроси, задачи за самостоятелна работа: попълване на таблици (четене с 

разбиране, извличане на информация от критически и друг текст). 

12.Разяснения по самоподготовката. 

13.PowerPoint презентации. 

14.Решаване на тестови задачи с цел проверка прочита и разбирането на литературен 

материал;  

 

15.Комуникация с групите на родителите. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТОННА СРЕДА :   
1. Съобразяват се с новия график за провеждане на заниманията, с който своевременно 

запознават учениците и родителите.  

3. Използват електронните варианти на учебници на различни издателства, както и 

електронни ресурси.  

4. Избират конкретните електронни материали като преценяват как, какво и доколко да 

използва готови дигитални ресурси. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: 
1. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, 

същите следва да ползват платен или неплатен отпуск. 

3. Учителите сами организират начин за получаване на обратна връзка от учениците.  

4. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на 

учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.   

5. Ежедневно попълват електронен доклад-справка за извършената ежедневна  работа. 

6. Педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил ежедневен 

електронен доклад-справка относно проведените on-line и часове по съответния предмет за 

съответния ден ще се счита в платен отпуск за съответния ден. 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 12.11.2020 година и се прилага до 24.12.2020 година 

или Второ нареждане.  

 

При спешни въпроси - за организация на електронно обучение, лица за контакт са г-жа 

Радослава Стоянова-  Директор  и г-жа Галина  Старчева, заместник директор учебно-

производствена дейност,г-н Георги Велев-заместник директор учебна дейност. 

 

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за 

сведение и изпълнение от техническия секретар на училището чрез полагане на подпис и 

чрез изпращане на ел. пощи. учители, ученици и техните родители чрез сайт, ел.поща и 

социалните медии.  
За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по силата 

на КТ. 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

 

РАДОСЛАВА СТОЯНОВА 

Директор ПТГ « Никола Вапцаров» - гр.Самоков 
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