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Правила за провеждане  на 

обучение от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС)  за 

ученици по чл. 115а ал.4 от 

ЗПУО  
1. Документите за преминаване на ученик в ОРЕС се подават лично от родителя в 

канцеларията на техническия секретар в училището в рамките на работното 
време след предварително информиране на класния ръководител.   

2. Родителят може предварително да изтегли и попълни съответните бланки по 

образец, качени в раздел „За ученика“ – „Формуляри и бланки“ на сайта на 
училището.  

3. Документите се обработват при спазване на сроковете в Наредба №10 от 2016г. 

за организация на дейностите в училищното образование. За издадената 

заповед, ръководството на училището/класният ръководител уведомява 
родителя.   

4. ОРЕС се осъществява по предметите от раздел А и раздел  Б на учебния план. То 
включва:   

• дистанционни учебни часове с осъществяване на педагогическо 

взаимодействие (синхронно в онлайн платформата MS Teams). При 

невъзможност часовете по ФВС и ДУЧСД се водят асинхронно;  

• текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване – 

часове за педагогическо взаимодействие – изпитване, коментари на 

домашни. Провеждат се по предварително утвърденото седмично 

разписание за съответния клас;  самоподготовка.  



5. Родителят носи отговорност за осигуряване на подходящи технически 

средства, позволяващи двупосочна аудио и видео връзка, както и изпълнение 
на възложените учебни дейности.  

6. Ученикът влиза във виртуалната класна стая с камера и/или микрофон, в 
зависимост от изискванията на учителя.   

7. При отсъствие на ученика, който се обучава в ОРЕС по чл. 115а, от часовете във 

виртуалната класна стая на класа без уважителни причини, учителите 

поставят отсъствия. При технически проблеми, възпрепятстващи 

присъствието на ученика във виртуалната класна стая, родителят/ученикът е 

длъжен да информира класния ръководител, който уведомява своевременно 
учителите за оправдаване на отсъствията.  

8. Обучението на ученика по чл.40а, ал.4 спира за периода, в който паралелката 

му преминава в ОРЕС, след което се възстановява автоматично.  

9. Обучението по чл.40а, ал.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в 
училищното образование се прекратява:  

• По желание на родителя, изразено с писмено заявление, подадено лично 
или изпратено на официалния имейл на училището.  

• При повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал по неуважителни 
причини или не е бил ангажиран в учебния процес.  

• При неизпълнение на поетите от родителя с Декларацията по чл. 40г, ал.1 и 

40д ал.1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното 

образование задължения.  

При издаване на заповед на директора за начало на обучение  ОРЕС на ученик, 

родителят се запознава лично със заповедта и с настоящите правила.  

При прекратяване на ОРЕС на ученик поради някоя от причините в т. 9, 

ръководството на училището уведомява родителя, ученика и учителите в деня на 

издаването на заповедта за това.  

   

Настоящите Правила са приети на заседание на Педагогическия съвет – Протокол 

№3/ 11.11.2020 и утвърдени със Заповед на директора №61/11.11.2020.  


