
П Р А В И Л Н И К  
за дейността на училището за учебната    2020/ 2021 година - извадка 

 

Раздел 4 

 Организация и провеждане на самостоятелна форма на обучение: 

 Чл.31.  

1. В самостоятелна форма може да се обучават:  

1.1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни  

причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна 

лекарска комисия, определена в Закон за здравето, не могат да се обучават в дневна 

форма; 

1.2. Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или  

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

1.3. Ученици с изявени дарби; 

1.4. Лица, навършили 16 години.  

2. Самостоятелна форма включва самостоятелна подготовка и изпити за  

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

2.1.При самостоятелна форма на обучение се прилага действащ училищен учебен  

план за дневна форма – чл.112, ал.4 от ЗПУО, чл.37, ал.3 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование 

2.2. Учениците по ал.1, т.2, които се обучават в самостоятелна форма по  

желание на родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния клас, 

продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма 

на обучение по чл.106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно 

развитие.  

2.3. Самостоятелна форма на обучение за учениците по ал.1, т.2 се организира  

след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на 

образованието.  

2.4. Учениците по ал.1, т.4,  се обучават по утвърден учебен план за непрофи – 

лирана подготовка, а за  новопостъпилите в 9 клас ученици  - по утвърден учебeн план за 

профил „Хуманитарен”, прием след завършен 8 клас, приет на заседание на 

Педагогическия съвет с протокол №7 / 07.09.2017 г. и  утвърден със заповед № РД – 08 - 

878/ 11.09.2017 година на директора на училището 

2.5. При преминаване на ученици от СУ – Симитли от дневна в самостоятелна  

форма на обучение, те завършват обучението си по учебен план, по който са започнали. 
 3. Самостоятелна форма на обучение се гласува и приема в началото на всяка 

учебна година от ПС. 

 4. Учениците могат да променят формата на обучение в началото на учебната 

година. Промяна на формата по време на учебните занятия се допуска при преминаване 

от дневна в самостоятелна форма на обучение. 

5. 1. За всяка учебна година учениците подават молба за съответния клас преди  

началото на учебните занятия. Заявлението може да се подаде и до 20 учебни дни преди 

изпитната сесия 

 5.2.  Новопостъпили ученици могат да се приемат до началото на редовната 

изпитна сесия. 

http://www.mon.bg/upload/20631/nrdb10-2016_organizatsia-dejnosti_izm130919.pdf
http://www.mon.bg/upload/20631/nrdb10-2016_organizatsia-dejnosti_izm130919.pdf


          6. За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в 

самостоятелна форма, ученикът подава заявление до директора. 

     7. Знанията и уменията на учениците по всички учебни предмети се оценяват чрез 

изпит.  

    8. Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след 

предварително подадено заявление, в което ученикът може да посочи учебните 

предмети, на които желае да се яви през съответните сесии.  

9. Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най  

– късно 20 дни преди всяка редовна изпитна сесия.  
10. Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по  

предмети от един клас за дадена учебна година. Изключения се допускат за лица, 

навършили 16 години, които могат да завършат два класа в една учебна година, с 

разрешение на директора. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са 

положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

11.  Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната  

година, не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат 

обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали  и се заличават от 

електронния регистър на училището. За да бъдат включени в обучението те трябва да 

подадат отново заявление. Заявлението се подава до 15 септември на новата учебна 

година. 

         12.  Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба    №3 / 15.04.2003 г. за 

системата на оценяване или Наредба №11/01.09.2016 година за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците 

   13. Изпитните сесии са: една редовна( месец януари - февруари) и две 

поправителни(месец май – ХІІ клас, месец юни – ІХ, Х, ХІ клас и м. септември). 

   14. Всеки учител подготвя и представя на директора за утвърждаване конспект за 

изпита по съответния учебен предмет, както и необходимата литература за 

самоподготовка. 

    15. С учениците в СФО при необходимост се провеждат консултации от 

преподавателите. Учениците имат право на безплатно ползване на училищната база, 

свързана с обучението им. 

    16. Графикът за провеждане на изпитите се поставя на информационните табла не 

по-късно от една седмица от началото на изпитната сесия. 

     17. Учениците в СФО са длъжни сами и навреме да се информират за организацията 

и провеждането на изпитната сесия. 

18. Завършването на клас и на степен на образование в дневна или  

самостоятелна   форма на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи, 
съгласно държавните образователни стандарти – Наредба №8 / 11.08.2016г. 

 


