ПРАВИЛА
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Правилата определят нормите за поведение на ученици, родители, учители в Частно
средно училище „Мечтатели“ за времето на обявено прекратяване на присъствен учебен
процес с нормативен или административен акт. Засягат отношенията на всички членове на
училищната общност. Обучението в електронна среда се реализира при спазване на
основните правила за провеждане на учебен процес /оценяване, отразяване на отсъствия,
самостоятелни работи/.
Правилата имат за цел:
1. Да регламентират отговорностите на учениците по време на обучението в
електронна среда.
2. Да регламентират отговорностите на родителите по време на обучението в
електронна среда.
Задължения на учениците
1. Да участват в учебния процес с комуникационни устройства /компютър,
окомплектован с камера и микрофон/, осигурени от родителите им и гарантиращи
пълноценно участие в учебната дейност.
2. Да ползват само избраната от училището платформа за обучение от разстояние в
електронна среда /G Suite/.
3. Стриктно да спазват утвърдения график и седмично разписание на учебните
часове.
4. Да проверяват редовно за изпратени материали, съобщение, задания и да
отговарят по регламентирания от учителите начин, ако това е необходимо.
5. Да присъстват във всеки учебен час и активно да участват в учебния процес.
6. Участието на ученика не трябва да възпрепятства изпълнението на задълженията
на учителя и да не пречи на останалите участници в учебния процес.
7. Всеки ученик е длъжен да изпълнява поставените задачи и да представя
възложените самостоятелни задания с нужното качество и в срок.
8. При нарушение на работната атмосфера, ученикът се отстранява от часа и се
уведомява родител.
9. При неизпълнение на три домашни работи, на ученика се възлага самостоятелна
работа в часа, върху учебния материал от домашните задания и се оценява.
10. При провеждане на синхронно обучение от разстояние, ученикът е длъжен:
- Да влиза във виртуалната класна стая преди началото на часа.
- Да включва камерата на дигиталното устройство с влизането, за да е разпознаваем
от всички.
- Да включва микрофон след покана от учителя.
- Да не изключва камерата си през цялото време на учебния час, за да има
непрекъснато наблюдение на участието му.
- Да изпълнява стриктно задълженията си и спазва нужната дисциплина.
11. При зададен въпрос, отговор да дава само посочен ученик.
12. Да не извършват видео и аудио записване, видео и аудио излъчване, както и
разпространение на процеса на синхронно обучение
13. Ученикът е длъжен да спазва нормите на толерантна комуникация, без да
накърнява достойнството на останалите участници в образователния процес.

14. При невъзможност да участва в учебния процес от разстояние, своевременно
информира за това класния ръководител.
Задължения на родителите:
1. Да осигурят необходимите и подходящи технически и технологични условия за
пълноценното участие на детето им в учебния процес от разстояние в електронна
среда.
2. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в учебния процес от разстояние в
електронна среда.
3. Да съдействат за спазване на правилата за провеждане на обучение от разстояние в
електронна среда.
4. Да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и съдействат при
изграждането на навици за самостоятелно учене.
5. Да следят кореспонденцията на ученика в платформата и съдействат за
изпълнението на задълженията му, при подготовката за отделните учебни предмети.
6. При неизпълнение отговорностите на ученика, родителят съдейства с корективни
мерки за изпълнението им.
7. При техническа невъзможност за изпълнение на обучението, своевременно
уведомяват класния ръководител и посочват причините и срока за отстраняване.
8. Нямат право да предоставят информация за достъпа си или този на ученика до
обучителните платформи, на трети лица.
9. Нямат право да извършват видео и аудио записване и разпространение на учебния
процес.

