ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА

УТВЪРЖДАВАМ:
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ДАРИНА ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР

АЛГОРИТЪМ
ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ
РАЗСТОЯНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА
COVID-19 НА УЧЕНИК/УЧИТЕЛ В УЧИЛИЩЕТО
1. Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ, 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.
2. 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.
3. В случаите на отстраняване от работа 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
завръщат обратно в училище.
4. В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една
паралелка, след предписание или разпореждане от РЗИ, 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.
5. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната
на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени
обстоятелства учениците в училищата съответно на населеното място, региона или
цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на
извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в
училище.
6. Директорът своевременно взема мерки за осигуряване на заместващ/и учител/и за
периода на отсъствие на учител.

7. Директорът издава заповед за обучение в електронна среда от разстояние за
съответната паралелка/паралелки със срок на продължителност (10 дни), в
зависимост от разпорежданията на РЗИ.
8. Класният ръководител на съответната паралелка създава организация за уведомяване
на родителите на учениците.
9. Класният ръководител се информира за възможностите за техническо обезпечаване
на учениците за работа от разстояние – наличие на техническо устройство, интернет
и др. от всеки ученик.
10. Изготвя списък с учениците, които нямат възможност за осъществяване на ОЕСР и
своевременно информира Ръководството за необходимостта от подпомагане на
процеса.
11. В зависимост от това дали учителят е класен ръководител на паралелка от начален
етап и не е карантиниран, се информира за възможностите да работи с класа от дома
или училище.
12. В случай, че учителят е карантиниран, той също работи с карантинирания клас от
разстояние.
13. В случай, че учителят преподава на повече от една паралелка и не е карантиниран,
той провежда обучение в електронна среда от разстояние с карантинирания клас от
училище, на специално установено за целта място снабдено с необходимите
технически устройства, като своевременно провежда присъствени часове с
останалите класове спазвайки утвърденото седмично разписание.

Настоящият алгоритъм е разработен съобразно възможностите на училището, наличните
технически и технологични средства, спецификата на учебните предмети, както и съгласно
Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в
условията на COVID-19 и Вътрешните правила и мерки за работа и обучение в условията на
COVID-19 приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №1/17.09.2021 г. и на Общо
събрание (Протокол №71/17.09.2021 г). Същият подлежи на актуализация при промяна на
обстоятелствата по създаването му.
След утвърждаването му със заповед на директора на училището, настоящият алгоритъм се
публикува на интернет страницата на училището и се свежда до знанието на всички участници в
образователния процес.

