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ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 

РАЗСТОЯНИЕ /ОЕСР/ В ОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“-ПЛОВДИВ, СЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

1. Отчитане на прагови стойности /критерии/ на заболелите от COVID-19, 

анонсирани от Министерството на здравеопазването; 

2. Актуализирани критерии / прагови стойности / за  броя на заболелите в 

училището /населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при 

които ще  се обявява грипна епидемия в  училището /населеното място/региона. 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА 

СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ: 

1. При установен положителен PCR тест на ученик от паралелка, по решение на 

РЗИ учениците от паралелката, са поставени под карантина и продължават 

обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото или ново 

седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно 

в училището. 

2. При поставяне на няколко или всички паралелки в училището под карантина, по 

решение на РЗИ, 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. 

3. При установен положителен резултат от PCR тест на начален учител, 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 връщат обратно в училище. 

4. При положителен резултат от PCR тест на учител, който преподава в повече от 

една паралелка, учениците от тези паралелки преминават в ОЕСР за времето на 

карантината, в случай, че учителят е осъществил близък контакт 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 изсквания за осъществена дистанция с учениците, 

обучението им продължава присъствено със заместващ учител.  



5. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона, страната 

на ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА или в случаи на извънредни и  непредвидени 

обстоятелства, учениците в училищата на населеното място, региона, страната, 

преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или извънредните и 

непредвидени обстоятелства, след което се завръщат в училище. 

6. При отсъствие на отделен ученик по здравословни причини, ако отсъствието е за 

период  до 30 дни, когато той има желание, разполага с технически и 

технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи 

в уроци със съучениците си като: 

 Ученикът наблюдава, без да участва активно в урока; 

 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с 

учениците в реалната класна стая; 

 Ученикът не подлежи на оценяване; 

 Формата на обучение остава дневна; 

 Училището може да предостави консултации, обща подкрепа за 

преодоляване на образователни дефицити, психологическа подкрепа; 

 При невъзможност училището да осигури на ученика наблюдение на 

урок на съответната паралелка, се допуска наблюдение на урок на друга 

паралелка или урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск. 

7. Отделен ученик, който е карантиниран по Решение на РЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на член от домакинството му,  преминава към ОЕСР за 

периода на карантината. 


