
Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 

 
Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за 

предучилищното и училищното образование 

 

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно: 

1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при 

наличие на необходимите технически и технологични средства. 
2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически 
и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи: 

 
2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 
ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

 

2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 
ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един 

адрес; 
 
2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на 

регионалното управление на образованието. 

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, 
текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В НУ „Архимандрит Зиновий“ то 

се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформаMSTeams. Седмичното 

разписание на часовете се получава от класния ръководител. 

 

Оценяването се извършва ПРИСЪСТВЕНО, както следва: 

1. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се 
извършва отделно от класа по определен от учителите график при спазване на всички 
противоепдемични мерки. 

2. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание оценяването (писмено и устно) ще се извършва 
заедно с класа при спазване на всички противоепдемични мерки, като ученикът ще бъде 

уведомяван своевременно за предстоящи писмени и устни изпитвания. 

  

Необходими документи 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОНН СРЕДА /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ 

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/ 

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e mail: arh.zinovii@abv.bg 

Важно 
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или 
други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- 
годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено 

развитие. 

https://119su.bg/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A1-2.doc
https://119su.bg/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A1-2.doc
mailto:arh.zinovii@abv.bg
mailto:arh.zinovii@abv.bg


 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА  

НУ „АРХИМАНДРИТ ЗИНОВИЙ“ 

ГРАД РАДОМИР 

    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

 

 

От .....................................................................................................................................................,  

/майка/ 

и от ..................................................................................................................................................., 

/баща/ 

на .............................................................................................................................. от .......... клас  

през учебната 2020/2021 г. в НУ „Архимандрит Зиновий“. 

 

За контакт:  Ел. поща майка: ......................................   2. Телефон майка ................................ 

Ел. поща баща: .......................................   2. Телефон баща ….............................. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, 

 

С настоящото заявление, на основание чл. 12 ал.2, във връзка с чл.115а от Закона за 

предучилищното и училищното образование, заявяваме намерението си през учебната 

2020/2021 г. дъщеря ми/синът ми ........................................................................................... да 

премине в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда в повереното Ви 

училище за периода ................................................................................. 

  

Мотивите ми за преминаване в дневна форма на обучение в електронна среда от 

разстояние са: 

/Моля, подчертайте вярното - т. 1 или т. 2/: 

 



 

 

1. По здравословни причини, за което прилагам следните документи: 

- Медицински документи, които удостоверяват причините ..................... бр.; 

- Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението 1 брой; 

 

2. По желание на родителя и на ученика, поради следните причини 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.........................................................................................................., за което прилагам 

следната декларация: 

- Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението 1 брой; 

 

Предоставяйки тези данни, даваме съгласие на НУ „Архимандрит Зиновий“да ги използва за 

нуждите на администрацията във връзка с осъществяване на процедурата. 

 

 

Дата: ...........................................г.   1. С уважение, .............................. 

        / .................................................../ 

                                                                                   2. С уважение, .............................. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От 

……………………………………………………………………………………………………….. 

в качеството ми на 

родител на ………………………………………………………………………………………….., 

ученик от ………..клас на  

училище…………………………………………………………………………………град/село…

…………………………………., 

 

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 

РАЗСТОЯНИЕ 

 

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие 

в обучението в електронна среда от разстояние. 

2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от 

разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му;  

3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда.  

4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището, 

което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по 

уважителни причини. 

5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или 

утвърждаване на навици за самостоятелно учене. 

 

 

 

Дата:…………………………….      

 Подпис:…………………     / .................................................../ 


