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1. При възникване на необходимост, обучението в електронна среда за ученицете от СУ 

“П. Р. Славейков“ град Трявна се провежда чрез платформата Microsoft Тeams на Office 

365, със служебните акаунти на учениците от типа - ...@sou-tryavna.info. 

2. Акаунтите и временните пароли за достъп се предоставят от класните ръководители на 

родителите – ученици от 1 до 4 клас. За ученици от 5 до 12 клас достъпа до служебните 

акаунти на учениците се осъществява под ръководството на преподавателите по 

информационни технологии.  

3. Получените акаунти са лични и позволяват достъп до платформата Microsoft на всеки 

ученик в училище. 

4. Задължение на всеки ученик е да опазва достъпа до личния си акаунт и паролата към 

него. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В 

УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ  

1. При превключване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна 

среда (ОРЕС), организирането и провеждането му от страна на учителите се 

осъществява от учителите в училището, а при отсъствие на учител от заместващ учител, 

определен със заповед на директора. За времето на синхронно обучение от разстояние 

в електронна среда педагогическите специалисти изпълняват нормата си 

преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове съобразно седмичното 

разписание, утвърдено от директора. 

За времето на несинхронно обучение от разстояние в електронна среда за изпълнение 

на нормата преподавателска работа на педагогически специалист се приема, ако лицето 

mailto:...@sou-tryavna.info
mailto:...@sou-tryavna.info


има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа дневно или 25 астрономически 

часа седмично (при 5-дневна работна седмица) за дейности по текуща обратна връзка 

за резултатите от обучението и по оценяване на учениците съобразно график за 

дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването, утвърден 

от директора. 

2. Учителят спазва продължителността на електронния учебен час - съгласно чл. 7, ал. 6 

от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование.  

3. Учителят създава своя класна стая, в която кани учениците от съответния клас, като 

предварително ги информира за мястото и часа на провеждане на виртуалния учебен 

час, в случай, че те са различни от установеното. По желание поставя серийни срещи 

по графика на учебните си часове в Microsoft Teams в канала на съответния екип на 

класа.  

4. Учителят задължително въвежда отсъстващите ученици и темата за часа в електронния 

дневник след или не по-късно от края на учебните часове за деня.  

5. Учителят спазва графика за провеждане на консултации в електронна среда от 

разстояние, като редовно напомня и поканва учениците за деня, часа и мястото на 

провеждане.  

6. Подбира подходящи безплатни и други образователни източници на интерактивно 

електронно съдържание, подпомагащо образователния процес.  

7. Използва електронни учебници, работни листове, презентации, аудио-файлове, видео-

материали, образователни платформи.  

8. Дава ясни и точни инструкции за начина и мястото за изпращане и получаване на 

обратна връзка от учениците - домашна работа, тестове, проекти и др.  

9. Въвежда оценки и отзиви на учениците непосредствено след провеждане на учебния си 

час или учебните си часове до края на деня в електронния дневник.  

10. В случай на невъзможност учителят да проведе синхронен урок в електронна среда, 

поради независещи от него причини - технически, проблеми с интернет свързаност и 

др., същият уведомява за това училищното ръководство и качва информация за 

пропуснатия урок като съобщение до родителите/учениците от съответния клас във 

виртуалната класна стая на класа в платформата MS Teams.  

11. Класните ръководители следят за броя забележки и отсъствия като спазват процедурите 

описани в Правилника за дейността на училището за извиняване на отсъствията 

направени от ученика. Класните ръководители следят за текущи съобщения за 



технически проблеми подадени от оторизирания за контакти имейл на родителя и 

извиняват направените отсъствия при основателни причини. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ  

1. Пише и говори на съвременен български език във виртуалната класна стая.  

2. Влиза навреме във виртуалната класна стая.  

3. Не провежда лични разговори във виртуалната класна стая.  

4. Изключва микрофона си, не вдига шум и не пречи на учителя при провеждане на 

образователния процес.  

5. Не изключва микрофоните на други ученици и учителя по време на часа във 

виртуалната класна стая. Изпраща домашните поставени от учителя в срок и според 

инструкциите на учителя в платформата Microsoft Teams.  

6. Спазва продължителността на електронния учебен час.  

7. Спазва началото на всеки учебен час по седмичното разписание в случай, че няма 

обявена промяна по обективни причини.  

8. В случай на невъзможност ученикът да присъства на синхронен урок в електронна 

среда, поради независещи от него причини - технически, проблеми с интернет 

свързаност и др., ученикът/родителят уведомява за това класния ръководител/учител, 

като се информира за пропуснатия материал. Трябва да изпълни поставените задачи в 

рамките на поставените от учителите срокове. 

9. Не качва и не показва лични и чужди снимки и клипове.  

10. Не изнася в други чатове записи на проведени часове.  

11. При повикване от учителя е длъжен да отговори, а при технически проблеми трябва да 

напише в чата на срещата, причината поради която не може да отговори.  

12. При споменаване на името му от учител в синхронни учебни часове, в случаите когато 

не отговори на три последователни повиквания получава отсъствие по неуважителни 

причини за съответния час.  

 

СЪВЕТИ, СВЪРЗАНИ С ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЕЛЕКТРОННА 

ПОЩА – ...@sou-tryavna.info 

 

 Не използвайте служебните си пощи за лични нужди. 

 Не използвайте електронната си поща през публичен Wi-Fi. 

 Не публикувайте електронната си поща в сайтове, на които не вярвате.  
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 Не обявявайте електронната си поща в публични уеб сайтове и форуми. 

 Запомнете, че реномираните фирми никога няма да питат за лична информация по 

имейл. 

 Не изпращайте лична информация в имейл съобщение. 

 Не отговаряйте на спам съобщения. 

 Имайте предвид, че ако отговорите на спам съобщение, Вашият отговор най-вероятно 

няма да се върне към първоначалния подател, защото полето ОТ (FROM) в спам 

съобщението най-вероятно ще бъде подправено.  

 Не споделяйте паролите си. 

 Не забравяйте да излезете от профила си след като приключите работа. 

 Използвайте антивирусен софтуер локално на машината. 

 Следете той да се обновява редовно. 

 Следете дали съдържа последните вирус дефиниции. 

 Сканирайте електронната си поща за вируси и други. 

 

Настоящите правила са утвърдени със заповед на директора № РД-04-739/02.09.2020 г. 

 

 

 

 

Директор:         /п/ 

 /Гергана Ганчева/ 


