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П Л А Н 

 
За организация на работата в ОУ „Св.св. Кирил и Методи“ в случаите на 

обявено извънредно положение в условията на COVID-19 през учебната 

2021/2022 година 

 

 

Раздел I: Цели 

 

1. Осигуряване на непрекъснатост в обучението през учебната година, 

включително и подсигуряване на компенсаторно обучение за ученици, 

които са пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в ж 

2. Поддържане на положителен психо климат на работа и учене в 

електронна среда от разстояние. 

 

Раздел II: Организация на работата в електронна среда от 

разстояние 

1. Организира се за: 

1.1 Отделен ученик/ученици, които отсъстват от присъствените учебни 

занятия до 30 учебни дни поради заболяване или по друго уважителна 
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1.2 съгласно нормативната уредба причина. Организира се по заявено от 

ученика/родителя желание под формата на учебни консултации по един 

или повече предмети. Проведа се синхронно или асинхронно в 

извънучебно за останалите ученици време – след обяд. При неединични 

такива случаи могат да бъдат използвани възможностите на проекта 

„Подкрепа за успех“ по ОП НОИР. 

1.3 Отделна паралелка – организира се при разпореждане на РЗИ Монтана 

за карантирането й. Обучението се провежда синхронно или 

асинхронно за определения от РЗИ срок в извънучебно за останалите 

паралелки време – след обяд – в съответствие с утвърденото седмично 

разписание на учебните часове. 

1.4 Всички паралелки – организира се при разпореждане на РЗИ Монтана 

за прекратяване на присъствения учебен процес в цялото училище. 

Обучението се провежда синхронно и асинхронно за определения от 

РЗИ срок преди обяд в съответствие с утвърденото седмично 

разписание на учебните часове. 

2. При съответна промяна в нормативната уредба въвеждането на обучение 

в електронна среда от разстояние може да се извършва и при 

надхвърляне на определените в нея прагове на заболеваемост. 

3. Обучението в електронна среда от разстояние се проведа от 

преподавателите на училището, като: 

3.1. преподавателите физически присъстват в сградата и водят обучението 

от учителската стая, компютърен кабинет, класни стаи и други служебни 

помещения, използвайки изцяло служебна техника. 

3.2. преподавателите водят обучението от дома си, използвайки лична или 

предоставена им от училището служебна техника. 
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3.3. смесен вариант, при който част от преподавателите водят обучението 

от сградата, а другата част го правят от вкъщи. 

3.4. решението за избор на вариант зависи от конкретната обстановка. 

4. С цел плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние се създават екипи: 

4.1. Екип за подкрепа при осъществяването на обучението в електронна 

среда от разстояние. В екипа влизат всички преподаватели, които 

осъществяват електронно обучение от разстояние. Екипът действа в 

условията на въвеждане на обучението в електронна среда от 

разстояние. Обсъжда и предлага общи педагогически решения, касаещи 

конкретиката на обучението в електронна среда. 

4.2. Екип за организация на обучението в електронна среда под 

ръководството на Даниела Георгиева. В екипа влизат: 1. Миглена 

Кирилова (старши учител начален етап на основно образование) 2. 

Огнян Владимиров (учител начален етап на основно образование) 3. 

Цветана Макариева (учител по Английски език в начален и 

прогимназиален  етап на основно образование). 

     Екипът: 

- организира подготовката на училищни таблети и/или компютри за 

предоставяне на ученици при необходимост от ОЕСР.  

4.2.1. Раздаването на техниката ще бъде извършено от Александър 

Александров и Емил Емилов, които при необходимост ще инсталират на 

място, в дома на ученика, предоставеното от училището устройство. 

- организира информирането на родителите и учениците за налагащи се 

промени чрез публикуване на информация в училищния сайт, ел. 

дневник Школо, ел. пощи 
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- обсъжда и предлага решения по всички въпроси, свързани с прилагането 

на настоящия план и с евентуалното преминаване към обучение в 

електронна среда от разстояние – както в подготвителния етап, така и в 

етапа на провеждане.  

5. Обучението в електронна среда от разстояние се провежда чрез 

обучителната платформа Microsoft Teams с платформа за аудио и видео 

връзка. Във връзка с това: 

5.1. Класните ръководители в срок до 25.09.2021г. наново събират от 

учениците паралелките в паралелките си информация по образец за 

наличните лични технически средства и достъпа до интернет, които 

учениците да използват при електронно обучение от разстояние. 

Случаите на невъзможност на учениците да участват в електронно 

обучение поради липса на технически средства и/или достъп до 

интернет се докладват на екипа по организацията, който обсъжда 

заедно с Директорката на училището възможностите за съдействие и 

предлага решение. 

5.2. В срок до 30.09.2020г. екипът по организацията актуализира 

информацията за наличните технически средства на преподавателите, 

позволяващи провеждането на обучение в електронна среда от 

разстояние във вариант Home Office и в случай на необходимост 

предлага решения за осигуряването на служебна техника за ползване.  

5.3. В срок до 01.10.2021г. всеки преподавател създава в Microsoft Teams 

групи по класове и предмети за евентуално превключване на обучение 

в електронна среда на паралелки и/или учители при необходимост до 

предоставяне от МОН на нови групи и акаунти.  
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5.4. В срок до 30.09.2021г. екипът по организация организира и привежда 

служебен тренинг за работа с обучителната платформа Microsoft Teams 

за всички преподаватели.  

5.5. В срок до 30.09.2021г. по график, изготвен от екипа по организацията, 

всяка паралелка провежда по два тренинга обучение в електронна 

среда: 

5.5.1. тренинг по време на присъствен учебен час, проведен в 

компютърен кабинет – с цел уеднаквяване на уменията за работа  

с електронната платформа  и отработване на възникнали 

трудности и проблеми под ръководството на преподавател; 

5.5.2. тренинг извън часовете, при реално обучение в електронна 

среда от разстояние – с цел установяване степента на техническа 

и технологична готовност на учениците да участват в учебния 

процес от разстояние, провеждан чрез обучителната платформа 

Microsoft Teams. 

6. В срок до 30.09.2020г. организационният екип изготвя и предлага за 

утвърждаване на заместващи учители, които имат готовност да се 

включат в обучението (присъствено и/или в електронна среда от 

разстояние) в случай на необходимост. 

7. Обучението в електронна среда от разстояние се прилага също за 

учениците в дистанционна форма на обучение и може да се прилага и за 

учениците в самостоятелна форма на обучение. 
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Раздел II: Други 

 

1. Настоящият план е обсъден и приет на заседание на ПС / протокол № 

09/09.09.21г. 

и може да бъде допълван и променян в съответствие с промените в 

епидемиологичната обстановка в страната, областта, общината, 

населеното място, училището и в съответствие с разпорежданията и 

указанията на държавните и общински власти. 

2. Справка по класове за наличните устройства и достъпа до интернет на 

учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през учебната 2020-2021 
 

 

Клас Брой ученици 

без устройство 

Брой ученици 

без интернет 

Бележки 

1 5 5  

2 3 2  

3 2 2  

4 2 2  

5 2 2  

6 4 2  

7 2 1  

 

 

 

 

 

Изготвил: Цветана Макариева 
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