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Формите на обучение са приети от Педагогическия съвет на проведено заседание 

с протокол № 14/14.09.2021г. /съгласно чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното 

и училищното образование/и са заложени в глава пета, раздел четвърти на Правилника 

за дейността на ГПЧЕ «Симеон Радев»    

 

http://www.simeonradev.org/


ПЕТА ГЛАВА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

 

Раздел IV  

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  

 
      Чл.55  

Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат на 

заседание на педагогическия съвет  

 

      Чл. 56  

(1) Учебно-възпитателният процес в училището се организира 

съгласно чл.106, ал.1 от ЗПУО чрез следните форми:  

- дневна  

- самостоятелна  

- индивидуална 

 (2) Промяната на формата на обучение е регламентирана в чл.107, 

ал.1 от ЗПУО и чл.32 на Наредбата№10 от 2016 за организацията на 

дейностите в училищното образование. 

Условия и ред за организиране и провеждане на 

осъществяваните в училището форми на обучение 

      Чл.57  

Дневната форма на обучение в училището се провежда по учебен 

план, приет от Педагогическия съвет при спазване на Наредба №4 от 30.11 

2015 година за учебния план /за профилирани гимназии/ и чл.33 на 

Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. 

Организира се за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден.  

      Чл.58  

Самостоятелната форма е неприсъствена , при която учениците се 

подготвят изцяло самостоятелно и се явяват на изпити по учебните 

предмети от УУП. Организира се съгласно чл.112 на ЗПУО и чл.37 на 

Наредба № 10 от 2016 за организацията на дейностите в училищното 

образование. Условията и редът за изпитите се определят със заповед на 

директора в началото на учебната година при спазване изискванията на чл. 



38 на Наредба №11 от 2016 г за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците.  

(1) В самостоятелна форма може да се обучават:  

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната 

експертна лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма;  

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или 

родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;  

3. ученици с изявени дарби;  

4. лица, навършили 16 години.  

(2) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна 

учебна година ученикът при условията на чл.31 ал. 4 на Наредбата за 

организацията на дейностите в училищното образование подава заявление 

до директора на училището.  

(3) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение 

може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия.  

(4) За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение 

директорът на училището издава заповед.  

(5) Изпитите се организират в редовни и поправителни сесии както следва:  

1. Редовни сесии  

- януари и юни за 8-11 клас  

- януари и март – за 12 клас  

2. Поправителни сесии 

- до две седмици след приключване на учебните занаятия и до две седмици 

преди началото на учебната година  

 

    Чл. 59  

(1) Индивидуалната форма на обучение се организира след подадено 

заявление за такава при спазване изискванията на чл.111 на ЗПУО и чл.36 

на Наредба№10 от 2016 за организацията на дейностите в училищното 

образование. Включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване 

или изпити за определяне на срочна или годишна оценка, което се 

регламентира с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на 

училището.  

(2) В индивидуална форма може да се обучават:  

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена 



в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 

последователни учебни дни;  

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове 

обучението си за един или повече класове;  

3. ученици с изявени дарби;  

4. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.  

(3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна 

учебна година ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава 

заявление до директора на училището.  

(4) За записване на ученика в индивидуална форма на обучение 

директорът на училището организира разработването на индивидуален 

учебен план и график и ги утвърждава със заповед.  

(5) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В 

случаите по ал. 1, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, 

учебните часове се организират в домашни или болнични условия. 

 


