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МЕХАНИЗЪМ  

ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД № РД-01-124/13.03.2020 г. 

В СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГРАД ДУПНИЦА 

ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Механизмът за отчетност на извършената работа в условията на извънредно 

положение  се основават на: 

➢ Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за извънредно положение 

във връзка с разпространението на  COVID-19, с препоръките на 

Националния оперативен щаб и заповедта на министъра на здравеопазването. 

➢ Опазване живота и здравето на децата, учениците и служителите 

➢ Провеждане на непрекъснато обучение чрез преподаване и учене от 

разстояние 
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II. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ И ОТЧЕТНОСТ НА 

ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ:  

 

1. Директорът организира, координира и контролира работата на учителите, начина им 

на комуникация с учениците и родителите; 

2. Електронната комуникация се осъществява чрез електронния дневник Админ плюс, 

електронната поща, социалните мрежи и др. електронни платформи; 

3. Учителите подготвят собствени и/или споделени материали и оказват подкрепа на 

учениците чрез видео уроци, индивидуални и групови задачи, проекти и др.; 

4. Учителите и учениците ползват ресурсите и електронните варианти на учебници на 

издателствата; 

5. Учителите създават организация за времето, начина на преподаване, ресурсите и 

обратната връзка с учениците и родителите ежедневно поне по 5 часа. 

6. На учениците да се поставят повече задачи и проекти, за да се компенсират пропуски 

и допълнително обучение, нови знания, доколкото е възможно 

7. Отчитането се осъществява чрез: 

✓  нанасяне на преподадения учебен материал в електронния дневник 

✓ текущи оценки на учениците в електронния дневник 

✓ изпратените съобщения до учениците и родителите 

✓ създадени собствени ресурси и линк към тях, изпратени до директора чрез 

електронната поща (тест, презентация, състезателни и занимателни игри, 

свързани с учебния процес и др.) 

✓ реализирана обратна връзка с учениците 

✓ осъществяване на комуникация с родителите 


