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26. Средно училище „Йордан Йовков” 
София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 

телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

       УТВЪРЖДАВАМ: 

       Директор: 

          (Е. Велкова) 

       (Заповед № РД-216/14.09.2021 г.) 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

 

в 26. СУ „Йордан Йовков“ 

за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда 

по чл. 40а, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование 
 

 

 1. Обучението от разстояние в електронна среда се провежда в съответствие с 

Раздел III на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование, а настоящият документ е в изпълнение на чл. 40ж на същата наредба. 

 2. Разрешение за обучение от разстояние в електронна среда по чл. 40а, ал. 3 и ал. 

4, т. 1 и т. 2 се дава от директора на училището след подаване на: 1. Заявление, 2. 

Декларация от родител/ите по образец 3. Медицински документ, който отговаря на из-

искванията на Насоки за обучение и дейности в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата (Насоки-те), утвърдени от МОН. 

 Разрешение за обучение от разстояние в електронна среда по чл. 40а, ал. 4, т. 3 се 

дава от началника на РУО – София-град, като родител/ите подават заявление, декла-

рация по образец, а директорът изпраща доклад, в който посочва успеха, отсъствията и 

ангажираността на ученика в учебния процес от предходната учебна година/учебен срок. 

 3. След анализ по чл. 40в, т. от 1 до 7. от Наредба № 10/01.09.2016 г. е установе-

но, че 26. СУ „Йордан Йовков“ не може да осигури обучение от разстояние в елек-

тронна среда в съответствие с изискванията на чл. 40б и 40з от Наредба № 

10/01.09.2016 г. 

 4. Поради невъзможност на 26. СУ „Йордан Йовков“ да осъществи обучение от 

разстояние в електронна среда, такова обучение за желаещите ученици се осигурява в 

друго училище, определено от началника на РУО – София-град. 

 5. До определянето на училище, което да осигури обучение от разстояние в елек-

тронна среда, 26. СУ „Йордан Йовков“ осигурява обща подкрепа в съответствие с чл. 

15, т. 3 и чл. 18, ал. 1 на Наредбата за приобщаващо образование - допълнително кон-

султиране по учебни предмети извън редовните учебни часове, и оценяване в съот-

ветствие с изискванията на чл. 40з, ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. – синхронно, във 

виртуална класна стая на електронна платформа „Школо“. 

 6. Допълнителните консултации с учителите се осъществяват несинхронно, 

чрез съобщения в електронния дневник „Школо“ в рамките на не по-малко от 10 учеб-

ни часа месечно/100 минути седмично, разпределени по график, утвърден от директора 
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и предоставен на ученика и учителите. Консултирането включва задаване на учебния 

материал (теми на уроците и упражнения) за следващата седмица, отговор на въпроси на 

ученика върху учебния материал и проверка на домашни работи. Ученикът и учителят 

могат предварително да подготвят материалите/въпросите за консултирането, както и да 

влязат в синхронна връзка чрез писмени съобщения помежду им в реалното време за кон-

султацията. 

 7. Оценяването на постиженията на ученика включва текущи изпитвания вър-

ху взетия учебен материал и формиране на срочна и годишна оценка по съответния 

учебен предмет. 

 8. Текущите изпитвания се осъществяват синхронно, т.е. в реално време, във 

виртуална класна стая в електронна платформа „Школо“. На оценяването във виртуал-

ната класна стая могат да присъстват директорът и/или заместник-директорите за осъ-

ществяване на контрол за коректното протичане на изпита. 

 По български език и литература и по математика ученикът задължително прави 

класна работа, като изпитните задачи са същите, каквито са дадени на паралелката, в 

която е записан ученикът. 

 Текущите изпитвания са не по-малко от минималния брой оценки, необходими за 

формиране на срочна оценка съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 

11/01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците, като първата 

оценка задължително е от проверка на входното ниво на ученика. Проверката на 

входното ниво на ученика по учебните предмети задължително се провежда с изпитни 

задачи, които са аналогични на изпитните задачи, дадени на учениците от паралелката, 

в която е записан ученикът. 

Текущите изпитванията могат да бъдат устни и писмени, като продължителност-

та им е съгласно изискванията на Наредба № 11/01.09.2016 за оценяването. 

По желание на ученика може да се допусне още едно, допълнително текущо из-

питване над минималния брой оценки с оглед осигуряване на възможност на ученика да 

покаже по-добре своите постижения. 

 9. Текущите изпити се осъществяват по седмичен график, заявен от учителите не 

по-рано от 10 дни преди насрочената дата и утвърден от директора. Графикът трябва да 

бъде изготвен по дати и дни от съответната седмица, като в него се посочват денят, ча-

сът, предметът от учебния план, по който ще се провежда изпит, учебният материал, 

върху който ще се изпитва, и учителят. Графикът се изпраща на ученика най-малко една 

седмица предварително. 

 Ако по обективни причини ученикът не може да се яви на обявения изпит, той е 

длъжен да съобщи това на директора, на класния ръководител и на съответния учител 

чрез съобщение в електронния дневник най-късно един ден по-рано. Тогава изпитът се 

провежда не по-късно от една седмица след първата дата, във време, удобно за препо-

давателя, без да се променя графикът на другите насрочени изпитвания. Уговореното 

време се обявява на директора чрез учителя или класния ръководител, за да се осигури 

възможност за контрол. Повторно отлагане на изпит не се допуска, счита се, че уче-

никът не се е подготвил по съответния учебен материал. 
 10. Срочните и годишните оценки се формират на основата на текущите оценява-

ния/срочните оценки в съответствие с изискванията на Наредба № 11/01.09. 2016 г. за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците. Не се допуска оформяне на 

срочна оценка само въз основа на изпратени от ученика домашни работи. 
В случай, че ученикът получи „Слаб (2)“ като годишна оценка, той полага изпит 

за промяна на оценката (поправителен изпит) присъствено в рамките на изпитите за 

промяна на оценката на другите ученици в дневна форма на обучение съгласно изиск-

ванията на цитираната наредба за оценяването. 
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 10. Обучението от разстояние в електронна среда се прекратява при условията на 

чл. 40ж, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г., а именно: 

  1. по желание на ученика; 

  2. при повече от пет учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважи-

телни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение; 

  3. при неизпълнение от родителя на поетите с декларацията задължения. 

 11. Настоящите правила се прилагат и в случаите, в които обучението от разсто-

яние в електронна среда се осъществява от друго училище, но оценяването, както и 

обучението по учебните предмети от раздел Б на училищния учебен план се осъществя-

ват в 26. СУ „Йордан Йовков“. 

 12. За всички неуредени с настоящия документ въпроси се прилагат действащи-

те нормативни документи. 

 

 

 

 


