Уважаеми родители,
Всички ние – учители и родители, се обединяваме около идеята, че най-добрият начин за
постигане на добри образователни резултати и успешна социализация на децата е
присъственото обучение. В тази връзка и на основание получени препоръки на МОН по
повод повишената заболеваемост в страната, апелирам за стриктен контрол от Ваша страна
на недопускане на ученици с грипоподобни симптоми в училище.
Искам да Ви информирам, че на територията на училището се осъществява засилен
медицински контрол и увеличаване на дезинфекционните режими на почистване на
класните стаи и общите помещения. Осигурена е възможност за онлайн присъствие в
часовете на ученици, отсъстващи по медицински причини, посредством профилите им в
образователната платформа Teams. На ученика се пишат отсъствия и след представяне на
медицинска бележка от родителя те се извиняват. Той може да слуша и присъства
избирателно в часове онлайн без да участва. В тези случаи присъствието на учениците и
включването на учителите НЕ Е задължително.
Напомням, че всеки родител, при желание или необходимост, може да подаде заявление за
обучение на ученик в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) в следните
случаи:
(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ОБУЧЕНИЕ)
1.

2.

3.

По здравословни причини – подава се заявление (по образец) от родителя до
директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна
среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване
на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ
заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза.
Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището.
Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от
разстояние до отмяна на извънредната епидемична обстановка;
При заявено желание от родител и попълнена декларация за готовност за
осъществяване на това обучение и след заповед на директора на училището, за не
повече от 30 учебни дни, обучение в електронна среда може да се осъществява и
за ученик, записан в дневна форма на обучение, който по здравословни или други
уважителни причини, удостоверени с документ (напр. предписание на РЗИ за
карантиниране), не може да посещава училище;
По желание на родител – подава се заявление (по образец) за обучение на ученика
в електронна среда от разстояние от родителя до директора на училището, в което
учи детето. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това
обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да
предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и
активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се
представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО

ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в
електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът
издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
В тези случаи присъствието на учениците и включването на учителите Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
Образците на документите може да намерите на сайта на училището в раздел „Електронно
обучение“. За карантинирани родители е възможно подаване на заявлението с приложена
декларация (и/или сканирано копие на предписанието на РЗИ) да стане и онлайн чрез
изпращане на електронния адрес на училището oukirilimtodii@abv.bg.
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