
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Относно подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от 

разстояние (ОЕСР) 
 

Ученик или родител (ако ученика е малолетен или непълнолетен - съгласно чл. 12, ал. 2 

от ЗПУО) може да подаде заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от 

разстояние по здравословни причини с приложени към него медицински документ, който ги 

удостоверява, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.  

Директора на училището се произнася и информира родителя в срок от един работен 

ден след подаване на заявлението дали училището има възможност да осигури ОЕСР.  

Ако това не е възможно, в същия срок се подава информация до РУО-Плевен с цел 

проучването на възможностите ученикът да се обучава в дневна форма в електронна среда от 

разстояние в друго училище. Решението и информирането на ученика или родителя за 

възможностите за такова обучение от друго училище следва да станат в срок до 3 работни дни 

от получаването на информацията, а самото обучение, ако такова може да се организира, 

трябва да започне до 5 работни дни от подаването на заявлението. 

В случаите, когато ученик или родител (по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО) е подал заявление за 

обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по негово желание с приложена 

към него декларация за осигурени условия за провеждането на обучението, в същия ден се 

изпращат в РУО-Плевен заявлението и декларацията, заедно с информация за успеха, 

отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за 

възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в 

електронна среда от разстояние. 

Информация за успеха, отсъствията и ангажираността за учениците, които постъпват 

за първи път в училището, РУО изисква по служебен път от директора на училището, в което 

ученикът се е обучавал в предходната учебна година. Разрешението на началника на РУО за 

осъществяване на обучение в електронна среда, както и информирането на ученика или 

родителя за възможностите за такова обучение трябва да станат в срок до 3 работни дни, а 

самото обучение, ако такова може да се организира, следва да започне до 5 работни дни от 

подаването на заявлението. 

Възможни са два модела за организиране на обучението в дневна форма в електронна 
среда от разстояние за ученик по здравословни причини или по желание - от училището, в 
което ученикът е записан, а когато училището не може да осигури провеждането на 
дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда 
може да се предоставят от друго училище, определено от РУО, което предлага такова 
обучение или организира дистанционна форма на обучение. 

Най-общо казано двата модела включват: 

1. Обучението в дневна форма от разстояние в електронна среда се организира от 

училището на ученика, в което е записан. 

Училището осъществява по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния 

учебен план дистанционни учебни часове (синхронен урок със синхронно взаимодействие на 

учителя с ученика; наблюдение на урок в реално време или публикуван без участие на ученика 

в него), текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване в електронна среда 

от разстояние индивидуално или в група. 

2. Обучението в дневна форма от разстояние в електронна среда се организира от друго 

училище, определено от началника на регионалното управление на образованието. 

Определеното от началника на РУО училище осъществява обучението само по учебните 

предмети от раздел А на училищния учебен план в някой от вариантите: 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

гр. Левски  ул.”Индустриална“ 1                      тел. 0650/8-25-66, 8-22-24, 8-22-61

е-mail: pgss_vapcarov@abv.bg



 

 Синхронни уроци с взаимодействие на учителя с ученика в реално време и 

осъществяване на синхронна текущата обратна връзка за резултатите or обучението и 

оценяване. В този случай училището, определено да организира обучението, 

осигурява достъп на училището, в което е записан ученикът, до информацията за 

отсъствията, текущите, срочните и годишните им оценки не по- късно от 5 дни от края 

на първия и втория учебен срок. 

 Наблюдение на уроци в реално време без участие на ученика. Текущата обратна връзка 

за резултатите от обучението и оценяването в електронна среда от разстояние 

индивидуално или в група се осъществява при взаимодействието на ученика с учител 

от училището, в което е записан. 

Когато ученикът се обучава в електронна среда от разстояние от друго училище, 

обучението на ученика по учебните предмети от раздел Б на училищния учебен план се 

осъществява от учители в училището, в което е записан, като взаимодействие, текуща обратна 

връзка за резултатите от обучението и оценяване в електронна среда от разстояние 

индивидуално или в група. 

Училището, в което ученикът е записан, и другото училище, определено да организира 

ОЕСР, си взаимодействат при водеща роля на второто училище за създаване на оптимални 

условия за обучение на ученика. 

На учениците, подали заявление и одобрени за ОЕСР до започването на ефективно 

обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща 

подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети. 

 

Приложение: Образец на декларация за осигурени условия за провеждане на обучение 

в електронна среда от разстояние 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

От  ........................................................................................................................  в качеството ми на 
 
родител на  ................................................................................................. , ученик от ………………….. клас на 
 
училище .................................................................................................................. град/село……………………… 
 
 

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие в 

обучението в електронна среда от разстояние. 

2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в 

електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му. 

3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда. 

4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни 

причини. 

5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или 
утвърждаване на навици за самостоятелно учене. 
 
 
 
Дата: ……………………….. Подпис: ……………………….. 


