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1. ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ има готовност при указания от 

здравните власти да превключи на обучение в електронна среда от разстояние 

(в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, 

областта или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни 

щабове за борба с COVID-19. 

2. Изборът на конкретен вариант за преподаване и учене от разстояние 

– обучение, самоподготовка, консултации и т.н. е, както следва: 

I ВАРИАНТ – ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ, В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

НАЧАЛЕН ЕТАП: 

Учениците в начален етап се обучават в платформата на 

https://classroom.google.com. Всички материали се качват в посочената 

платформа. Ученици и учители регистрират e-mail адреси в gmail.com. Всеки 

учител създава класна стая на класа в https://classroom.google.com, 

присъединява учениците като обучаеми, а преподавателите в съответната 

паралелка, като администратори. Видеовръзката се осъществява в G SUITE. За 

работа с платформите има създадени насоки, които са качени в профила на 

училището. 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП: 

Учениците в прогимназиален етап се обучават в платформата на 

https://classroom.google.com. Всички материали се качват в посочената 

платформа. Ученици и учители регистрират e-mail адреси в gmail.com. Всеки 

класен ръководител създава класна стая на съответния клас, а всеки учител по 

предмет създава класна стая на предмета в https://classroom.google.com, 

присъединява учениците като обучаеми, а преподавателите в съответната 

паралелка, като администратори. Видеовръзката се осъществява в G MEET. 

Учениците в прогимназиален етап могат да се обучават и в Microsoft 

Teams. Всеки ученик получава предварително създаден акаунт в edu.mon.bg. 
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II ВАРИАНТ – “ЕКШЪН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ“ – ПРИСЪСТВЕНО 

ОБУЧЕНИЕ 

НАЧАЛЕН ЕТАП: 

Всеки клас от начален етап, при „екшън план на обучение“ – присъствено 

обучение се разделят на две. Режимът на обучение е преди обяд. 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП: 

Всеки клас от прогимназиален етап, при „екшън план на обучение“ – 

присъствено обучение се разделят на две. Режимът на обучение е следобяд. 

3. Забранява се изпращане на материали чрез Facebook, messenger, 

Viber или други социални мрежи. 

4. Комуникация с родители - електронна комуникация с родителите е 

възможна чрез електронните дневници, електронната поща, социални мрежи 

5. При работа с ученици от уязвими групи, училището: 

- Подпомага учениците с технически средства; 

- При невъзможност за работа с технически средства се поставят задачи за 

самостоятелна работа с хартиените учебници и други материали, които 

не са в дигитална среда.  

6. Подходящи за този вид обучение са електронните варианти на 

учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на редица 

доставчици. Някои издателства като „Просвета“ и „Клет“ вече ни информираха, 

че осигуряват безплатен достъп до електронните варианти на учебници, а също 

имат и разработени видеоуроци. 

7. При продължително отсъствие на ученик, родителят подава 

заявление до Директора на училището за включване в обучение в електронна 

среда. 

8. За включване в дистанционно обучение, родителят следва от 

насоките за работа в COVID – 19 среда. 



 

9. Превключването от присъствена форма на обучение в електронна 

става само и единствено със Заповед на Директора на училището, след 

предписание на съответното РЗИ. 


