
Съобщение 

        От 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. учениците от гимназиален етап (VIII-XII клас) 

преминават на обучение в електронна среда от разстояние, съгласно заповед РД-01-

626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването  

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА В  ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

1. Всички ученици имат право на равен достъп до работа в електронна среда от 

разстояние;  

2. Учениците и техните родители имат право да бъдат информирани за училищната 

политика и организацията на онлайн обучението от разстояние посредством официалните 

канали за кореспонденция на ППМГ „Гео Милев“ – електронен дневник, сайта на училището 

и лично от класния ръководител или учителя, преподаващ по съответния предмет; 

3. Родителите имат задължението да осигурят максимално благоприятна среда и условия 

за провеждане обучението в електронна среда от разстояние на децата си;  

4. Учениците получават техническа подкрепа от класните ръководители и от учителите 

по предмети за изпълнение на дейностите, предвидени за осъществяване на обучението в 

електронна среда от разстояние;  

5. Учениците са длъжни да се присъединят към онлайн часа в точния час и предварително 

да се подготвят подходящо, като си осигурят необходимите изправни технически средства, 

учебни помагала и пособия за писане; 

6. В комуникацията си с учители и съученици, учениците използват книжовен български 

език (освен ако обучението не е по чужд език);  

7. По време на онлайн часа личният микрофон се включва само при изрично изискване от 

страна на учител, в останалото време стои изключен, за да се избегне микрофония; 

8. По време на онлайн часа учениците са длъжни да слушат внимателно и да взимат 

участие по поставените задачи. Учителят има право да задава въпроси към конкретен ученик, 

което му служи за обратна връзка относно процеса на преподаване и неговата ефективност;  

9. По време на онлайн урока учениците нямат право да разговарят помежду си или да си 

изпращат текстови или мултимедийни съобщения. Това се счита за нарушаване на учебния 

процес и следва да се отбележи със забележка в електронния дневник и да се уведоми родител;  

10. Учениците и учителите използват виртуалните класни стаи и каналите за онлайн 

комуникация само за образователни и организационни цели. Изпратените текстови, гласови и 

видеосъобщения в чата към виртуалната класна стая или онлайн часа остават в хронологията 

на чат-каналите на платформата и са видими от всички участници – ученици и техните 

родители, учители и директор; 

11. След приключване на онлайн часа ученикът е длъжен да излезе от текущата сесия. 

Учителят напуска последен сесията; 

12. Всички ученици са длъжни да спазват етичните норми при работа в електронна среда. 

Те не отправят обидни, неприлични, дискриминативни или други неподходящи послания и не 

нарушават правата на другите;  

13. Учениците нямат право да правят аудио или видеозапис на онлайн часа;  

14. При нарушаване на правилата за поведение по време на онлайн часа учителят има право 

да заглуши микрофона и да ограничи комуникацията на конкретен ученик за съответния час. 

Това следва да се отбележи със забележка в електронния дневник и да се уведоми родител;  

 


