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В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А 

НА ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“- ВАРНА 

 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 
 
Чл.1. С тези правила се урежда организацията и провеждането на обучение в електронна среда 
в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна до приключване на обективна необходимост 
/въвеждане на сградата в готовност за експлоатация и съобразно решенията на областния 
кризистен щаб за борба с COVID-19/; 
 
Чл.2. Целта на правилата е да се осигурят условия за непрекъснатост на обучениeто за 
учениците в електронна среда и присъствено обучение за отделни класове; 
 
Чл.3. Да се осигури допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа на учениците; 
 
Чл.4. Да се поддържа положителен психоклимат на работа и учене и да се редуцира 
ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 
 
Чл.5. Обучението от разстояние в електронна среда е обучение, при което образователния 
процес се реализира с помощта на информационните и комуникационните технологии. По 
изключение, когато липсва обективна възможност за осъществяване на обучението от 
разстояние в електронна среда /ОРЕС/, може да се прилага всеки друг подходящ начин, който 
осигурява ефективност и непрекъснатост на процеса; 
 
Чл.6. За провеждане на ОРЕС се създава организация за осигуряване на оптимална заетост на 
учениците с цел придобиване на основни резултати от обучението, определени в учебните 
програми; 
 
Чл.7. Технологичното осигуряване на електронно обучение в единна електронна среда се 
осъществява в единна електронна среда G suite for education. РНИКТ съдейства при 
електронната комуникация и отдалечената връзка между учениците и учителите в реално 
време; 
 
Чл.8. Всички ученици на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна ползват служебни акаунти, 
предоставени им от класните ръководители в началото на учебната година с домейн 
pgtvarna.com; 
 
Чл.9. Учителите подготвят обучителни ресурси и аудио-визуална продукция за електронно 
обучение от разстояние; 
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Чл.10. Обучението на ученици от VIII клас се осъществята присъствено и в електронна среда 
на ротационен принцип, съгласно следния график: 
 

Присъствено обучение 
клас месец месец 

 дата ден дата ден дата ден дата ден дата 
8а          
8б          
8в          
8г          
8д          
8е          
8ж          
8з          

 
 
Чл.11. Присъственото обучение на учениците е съгласно учебната програма за съответния ден. 
Осъществява се в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна при стриктно спазване 
на Вътрешни правила за организация на учебния процес в условията на епидемия. 
 
Чл.12. Учениците от IX, X, XI, XII клас се обучават в електронна среда от разстояние, като 
часовете по учебна и производствена практика се осъществяват в реална работна среда в 
учебните работилници и в партньорски организации (съгласно сключени договори за 
практическо обучение) при спазване на строги противоепидемични мерки; 
 
Чл.13. Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ през учебната 2020/2021 година 
се осъществява приоритетно синхронно в предварително създадени виртуални стаи чрез видео 
разговор „Meet”; 
 
Чл.14. Дневно разписание при провеждане на обучение в електронна среда се осъществява 
преди обед, както следва: 
 

Час I смяна 
1 07 30 – 08 10  ч 
2 08 20 – 09 00  ч 
3 09 20 – 10 00  ч 
4 10 10 – 10 50  ч 

5 11 00 – 11 40  ч 
6 11 50 – 12 30  ч 
7 12 40 – 13 20  ч 

 
Продължителност на учебния час от разстояние в електронна среда е 40 минути. 
 
Чл.15. При провеждане на синхронно обучение от разстояние на учениците се поставят 
отсъствия и се оценяват съгласно НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите 
от обучението на учениците; 
 
Чл.16. Организирането и провеждането на обучението се извършва от учителите в рамките на 
уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на 
работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 
астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 
астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. 
 



Чл.17. ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна се стреми да предоставя висококачествени 
възможности и ресурси за електронно обучение, съизмерими и съвместими с образователните 
услуги, които тя предлага чрез други средства. За да постигне това, гимназията ще 
осъществява: 
 

• непрекъснат процес на проверка, мониторинг и подкрепа на предлаганите 
образователни услуги, който цели да се осигури качество и стандарти на обучение като 
цяло и на електронното в частност; 
 

• насърчаване и разпространение на добри практики в използването на електронното 
обучение за повишаване на качеството на обучение в гимназията; 
 

• организиране на семинари и обучения за запознаване на училищната общност с  
постиженията и добрите практики в областта на приложението на обучение в 
електронна среда от разстояние. 

 
Чл.18. За периода на провеждане на обучение от разстояние в електронна среда на учениците 
се предоставя възможност за провеждане на индивидуални консултации, които могат да се 
осъществяват от разстояние в електронна среда или присъствено в сградата на ПГТ „Проф.  
д-р Асен Златаров“ – Варна, съгласно график.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


