Основно училище “Свети Паисий Хилендарски”
с. Баня, ул. “Неофит Рилски”№1, общ. Разлог, обл. Благоевград
телефон/ 07445 2227/, факс/07445 2226 e-mail: sv.paisii@mail.bg

ОРГАНИЗАЦИЯ
На дистанционно обучение в ОУ „СВ.Паисий Хилендарски“,
с. Баня

1.
ГРАФИК на учебните часове при провеждане на дистанционно обучение, както
следва:
 Начален етап /I-IV/:
1 час – 9.00 ч.- 9.20 ч.
2 час – 9.30 ч.- 9.50 ч.
3 час – 10.00 ч. - 10.20 ч.
4 час – 10.30 ч. - 10.50 ч.
5 час – 11.00 ч. - 11.20 ч.
 Прогимназиален етап /V-VII клас/:
1 час – 9.00 ч. - 9.30 ч.
2 час – 9.45 ч.- 10.15 ч.
3 час – 10.30 ч.- 11.00 ч.
4 час – 11.15 ч. - 11.45 ч.
5 час – 12.00 ч. - 12.30 ч.
6 час – 12.45 ч. - 13.15 ч.
2. Дистанционните часове и консултациите следват учебната ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ
УЧЕБЕН СРОК.
3.

Всеки ученик и родител получава ИНФОРМАЦИЯ за организацията на

дистанционното обучение от класния ръководител и може да комуникира с него на
обявените и-мейли, чрез електронната платформа , по телефоните и ел. дневник Школо.
4.

СРОК на дистанционното обучение 16.03 - 13.04.2020 година.

5.

Начини за провеждане на дистанционното обучение е по телефоните, чрез

електронните пощи и електронната платформа Microsoft Teams и ел. дневник Школо.
6. Организацията за синхронното дистанционно обучение е чрез платформата Microsoft
Teams и ел. дневник Школо. Часовете се провеждат по графика и следват седмичното
разписание за II учебен срок. Продължителността на часовете е 20 минути за учениците
от начален етап и 30 минути за учениците от прогимназиален.
7.

Всички педагогически специалисти подготвят материали за провеждане на

електронни уроци, консултации по предмети, задаване на самостоятелни проекти чрез
използване на интернет ресурси и практически задачи, тестове и различни форми на
дистанционно оценяване;
8. Консултациите с родители могат да се осъществяват и в Школо, социалните мрежи,
Вайбър групите, Фейсбук и др. при спазване правилата на интернет етикета.

