за преминаване на обучение в електронна среда при случай на
СОУШ - 19 в 133 СУ "А.С.Пушкии" за 2021/2021г.
Настоящият План за преминаване на обучение в електронна среда при
случай на СОУШ-19 е разработен съответствиее с „Насоки за работа на
системата на училищното образование през учебната 2021-2022 година в
условията на СОУШ-19 разработени от Министерство на образованието
науката и Министерство на заравеопазването и публикувани на сайта на
Министерство на образованието и науката. Обучението в електронна среда от
разстояние (ОЕСР) не е нова форма на обучение, различна е средатаелектронна и средствата с помощта на информационните технологии както и
това, че учителят и ученицте не са физически на едно място:
I.
Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)
осъществява от учителите 133 СУ Л.С.Пушкин" за учениците, които се
обучават в училище през учебната 2021/2022г. както следва:
1. За учениците от паралелка, по решение на РЗИ в резултат на
положителен РСК тест за ученик от паралелката, поставен под карантина.
2. За учениците от няколко или всички парллелки в училището
поставени под карантина по решение на РЗИ. Обучението на учениците в тези
паралелки продьшжава в електронна среда от разстояние по утвърденото или
по ново сетмично разписание за периода на карантината, след което се
завръщат обратно в училище.
3. В случаите на отстранянане от работа на начален учител поради
положителен резултат от РСК тест учениците от паралелката продължават
обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично
разписание със заместващ учител за периода на каринтината, след което се
завръщат обратно в училише.
4. В случаите на отстраниване от работа на учител, преподаваш в повече
от една паралелка, поради положителен резултат от РСК тест, при
осъществяван близък контакт на учители с ученици от повече паралелки,

се

учениците от всички тези царалелки преминават към ОЕСР за времето на
карантината, след което се заврьнцат обратно в училище. При спазени
изисквания за осъществена дистанция 133 СУ Л.С.Пушкин"-София, район
"Средец", ул. Шишман" №1 тел.:
02/98811
31:02/9878570; ешаП:оЬг133@ шаП.Ьа с учениците обучението на учениците продължава
присъствено в училище със заместващ учител.
5.
За отделен ученик по здравословни причини в случаите, ако
отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с
необходимите технически и технологични възможности и физическото му
състояние позволява да се включи в уроци заедно съе съучениците си от класа,
като:.
> Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока
> Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само
е учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез
виртуална връзка не пречи иа учителя да осъществи пълноценно
педагогическо взанмоденствие с учениците в реалната класна стая).
> Ученикът не подлежи на оценяване
> Формата на обучение на такъв ученик променя и остава дневна. Тази
възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и
микрофон, свързани с електронно устройство. Камерата в класната
задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и
към учениците. На такъв ученик училището предоставя консултации и
обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и
психологическа полкрепа. Когато това не е възможно, училището
организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика.
6.
За отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат
на положителен РСЯ тест на член от домакинството му, Описаните в т. 5
условия се отнасят и за този случай.
II.
Задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено
обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:
1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и
сигурността на информацията в електронна среда.
2. Събиране на база данни в училище с актуални профили и имейли на
учениците.
3. Единна платформа за осъществяване на обучението по веички учебни
предмети: Соо§1е С1а§8гоот
4 Единна система на комуникация в паралелките в училище: електронен
двевник 133 СУ А.С.Пушкин"-София, район "Средец", ул. Шишман" 1 тел.:
02/988 11 31: 02 987 85 Ооо§1е С1а§§гоот 70; е-таП: оЬг133@та11.Ьц .Школо",
Соо§1е С1а88гоот.

5. Определяне на Организационен екип за подкрепа при осъществяването
на ОЕСР чрехз заповед на директора на училището.
6. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в
случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под
карантина.
7. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат
умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите
училища, обучавани за учители)
8. Е1родьлжителноетта на дистанционния учебен чае в електронна среда за
учениците от начален етап е 20 мин.; прогимназиален етап е 30 минути; а
гимназиален етап е 40 минути.
III. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените
учебни занятия
1. Съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година се осъществява
под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни
предмети за ученици, конто са карантинирани или задържани в кьнци, които
страдат от заболявания, които са поставени в рискова група от СОУГО -19.
2. На всички ученици, които не присъстват в училище по уважителни
причини се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в
електронна среда.
IV. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на
напрежение, стрес и дезинформация.
1. Преглед и обсъждане на разработеният от Асоциация "Родители"
наръчник за родители, който може да се намери
на: ЬПр5://бпуе.еооц1е.сот/Г11г/б/19РРргН5еуЛууАОСгЗд4801:о;\Утос16и1к
2. Преглед и обсъждане на всички протоколи, които ще бъдат прилагани.
3. Обсъждане и информиране:
3.1. Правила за работа в 133 СУ "А.С.Пушкин"през учебната 2021/2022
година в условията на СОУГО-19 (правилата са отворени за промяна при
констатирана необходимост; за всяка промяна задължително се уведомяват
родителите чрез изпращане на съобщения чрез електронен дневник,
публикуване на Правилата на сайта на училището и в Ооо§1е С1а§згоош на час
на класа на паралелките.
3.2. Информиране на родители чрез електронни съобщения чрез
електронен дневник, изготвени с участието на психолога:
> в началото на учебната година за създадената организация,
предприетите мерки и правилата, които следва да се спазваат в училище:
> регулярно-веднъж седмично за епидемологичната ситуация в училище:
> извънредно-при наличие на болен ученик, учител или служител, при
промяна в някоя от мерките и правилата в училище. Информацията е

относно броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят,
ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат,
необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна
среда и за възстановяване на присъствения учебен процес.
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