Организация за приключване
на първия учебен срок
на учебната 2021 – 2022 година

С писмо от министъра на образованието и науката са предоставени указания за
създаването на организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021 – 2022
година, както следва:
Присъственото обучение на учениците е единствен начин за осъществяване на
качествен образователен процес, както и за запазване на психическото, физическото и
емоционалното здраве на учениците. Поради тази причина Министерството на образованието
и науката и Министерството на здравеопазването полагат координирани усилия за
осигуряване на подходящи условия за това в максимално безопасна среда. Въпреки че са
осигурени щадящи тестове за учениците, отчитайки страховете и притесненията на
родителите, е предоставена възможност за вземане на индивидуално решение за избор на
предпочитаната форма на обучение за всеки един ученик.
Съгласно Заповед №РД-01-97З от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за
въвеждане на временни противоепидемични мерки, общините с 14-дневна заболяемост под
250 на 100 000 население са извън обхвата на мярката за преустановяване на присъствения
учебен процес. В училищата на територията на тези общини учебният процес се осъществява
присъствено. В общините с 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 население
присъственият образователен процес е осигурен чрез провеждането на изследване на
учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19.
Съществуващата правна възможност за индивидуално обучение от разстояние в
електронна среда, уредена в чл. 115a, ал. З и ал. 4 на Закона за предучилищното и училищното
образование и развита в чл. 40а-40и от Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, следва да се допуска по изключение и при спазване на нормативно
установените изисквания. Наложително е да се обръща специално внимание и да се
осъществява контрол за всеки отделен случай, като следва да сте уведомени, че
Министерството на образованието и науката ще извърши мониторинг на дадените разрешения
за индивидуално обучение в електронна среда.
На учениците, които по здравословни причини или по желание на родителите си
продължават обучението си в електронна среда от разстояние и след завръщане на своите
съученици в училище, е дадена възможност да получат допълнителни индивидуални
консултации и обратна връзка за напредъка си, в т.ч. чрез текущи изпитвания, при
индивидуално взаимодействие с преподаващите им учители. Обръщам внимание, че
присъствието на ученика в училище е необходимо условие за гарантиране на обективност и
равнопоставеност при провеждане на текущите изпитвания, особено контролни и класни
работи. В тези случаи за осигуряване на присъствието на учениците в училище е допустимо,

освен представянето на документ за преболедуване, ваксиниране и лабораторно изследване за
COVID-19, да се извършват и еднократни изследвания с неинвазивни бързи антигенни тестове
за COVlD-19 в училище.
Присъственото провеждане на изпити за определяне на срочни оценки е задължително
и необходимо условие за приключване на учебния срок за всеки ученик, когато липсва
необходимият брой текущи изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от 25% от
часовете по учебния предмет, при приравнителни изпити, изпити за промяна на оценката и др.
В този случай, съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците, изпитите за определяне на срочна и годишна оценка по учебен предмет или модул
се провеждат от комисии задължително присъствено в училище. В тази връзка може да се
приложи и изключението в цитираната по-горе заповед на министъра на здравеопазването,
което създава възможност за провеждане на присъствени индивидуални часове, консултации,
изпитвания за текуща оценка, изпити и др., без да е задължително изследване за COVID-19 с
бързи антигенни тестове или предоставяне на валиден документ за преболедуване,
ваксиниране или лабораторно изследване за COVID-19.
В условията на пандемия общите ни цели за повишаване на качеството и за осигуряване
на достъп до образование в България са поставени пред множество изпитания. В този контекст
се насърчава всяка реализирана възможност за провеждане на присъствени учебни часове,
консултации, текущи изпитвания и изпити при спазване на въведените противоепидемични
мерки.

