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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за провеждане на дистанционно обучение за учениците и учителите от
Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София
Настоящите правила са изготвени на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на
Министъра на здравеопазването и Решение за обявяване на извънредно положение в
Република България от 13 март до 13 април 2020г. (ДВ бр. 22 от 13.03.2020г.) и влизат в сила
от датата на утвърждаването им.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА
Учебните занятия по учебните предмети от Раздел А на учебния план се провеждат в реално
време, при спазване на седмичното разписание:
- За учениците от I, II, IX, X, XI и XII клас в първа смяна;
- За учениците от III, IV, V, VI, VII и VIII клас във втора смяна.
Учебните занятия се провеждат чрез приложенията за виртуални класни стаи, разработени от
Shkolo.bg, Office Microsoft 365, Google classroom или други приложения за дистанционно
обучение, съгласувани с родителите и директора на училището. За провеждане на
пълноценен учебен процес могат да бъдат използвани електронни и електронно четими
учебници на различни издателства. Родителите следва да осигурят подходяща стая с
мобилно устройство и интернет връзка. При липса на подобна възможност родителите
следва да комуникират с класния ръководител и преподавателите по различните дисциплини
за взетите теми по учебната програма. Преподавателите публикуват материалите по взетите
теми на съответното място за „допълнителни материали” в електронния дневник, за да бъдат
те лесно достъпни за потребителите им. Преподавателите по физкултура и спорт провеждат
часовете си чрез организиране на беседи и лекции, свързани със здравната култура,
здравословното хранене, личната хигиена, както и като предоставят на учениците комплекси
с упражнения за правилна стойка, дишане и др.
Препоръчва се учебното съдържание да бъде разнообразявано с кратки филми или онлайн
уроци, като се използват възможностите, предоставени от платформата „Уча се”, видео
уроци, излъчване по БНТ и др. Оценяването на учениците да се извършва чрез тестове
(диктовки във вид на звукови файлове по солфеж), които учениците или техните родители
могат да изтеглят от приложението, като се препоръчва поставянето на времево ограничение
за изпълнение на заданията. По усмотрение, учителите могат да задават работа по проекти на
учениците.
Учителите в ЦДО подпомагат работата на учителите в начален курс, използвайки различни
комуникационни канали, съгласувани с родителите. Оказват помощ при овладяване и
затвърждаване на материала, както и за проверка на задачи за самоподготовка.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА/ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ
Часовете се провеждат по споразумение между преподавателя по специален предмет и
ученика, спазвайки седмичното разписание, като следва да не се допуска дублиране на
индивидуални и класно-урочни занятия. Провеждането на часовете се провежда чрез
използване на приложения и комуникационни канали, избрани от учителя по специализирана
подготовка (Skype, Viber, WhatsApp, Messenger, FaceTime и др.), съгласувани с родителите и
учениците. Ученикът може да изпрати запис на свое изпълнение за прослушване от учителя,
който от своя страна да отправи своите препоръки - устно в телефонен разговор или писмено
чрез електронна поща. Родителите следва да осигурят подходяща стая с мобилно устройство
и интернет връзка. При липса на подобна възможност родителите следва да комуникират с
учителите по специален предмет за намиране на друга подходяща възможност за
дистанционно обучение.
ГРУПОВИ ЗАНЯТИЯ
Заниманията да се провеждат в реално време, следвайки седмичното разписание, чрез
приложение, избрано от учителя и съгласувано с учениците. Родителите следва да осигурят
подходяща стая с мобилно устройство и интернет връзка. В заниманията по камерна музика,
съпровод, хор, оркестър, джаз бенд, вокална джаз формация да се акцентира на разучаване на
нов материал, който да бъде обсъждан с учителя за коригиране, както и на слушане и
анализиране на музикални произведения. Учениците да бъдат приканвани към
самоподготовка.
Работата с корепетитор следва да се провежда в конферентна връзка, заедно с учителя по
специален предмет, следвайки седмичното разписание. Корепетиторите могат за записват
акомпанименти на произведения, които да предоставят на учениците за самоподготовка.
Часовете на корепетиторите включват и самоподготовка.
Педагогическия съветник е на разположение на ученици, учители, родители, като връзката
се осъществява чрез различни комуникационни канали (Skype, Viber, WhatsApp, Messenger,
FaceTime и др.).
ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛИТЕ
Всеки учител ежеседмично отчита работата си на съответния заместник-директор, който от
своя страна обобщава сведенията в доклад и ги предава на директора.
Настоящите правила да бъдат публикувани на интернет страницата на училището за
сведение и изпълнение.

