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ПРОЦЕДУРА 

ЗА ОБУЧЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 

Утвърдена със Заповед №33/15.09.2016 г. на директора на училището 

1. ЦЕЛ И ОБХВАТ 

1.1. Настоящата процедура има за цел да определи реда и отговорностите на директор, 

Педагогическия съвет, учители, ученици и родители при преминаване от дневна в 

самостоятелна форма на обучение. 

12. Процедурата е разработена на основание на чл. чл. 112 от ЗПУО и чл. 10, ал. 4 от 

ПДУ с цел спазване на законодателството и защита правата на учениците и училището. 

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

2.1. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се 

подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния 

учебен план. 

2.2. Условията и реда за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед 

на Директора. 

2.3. В самостоятелна форма на обучение могат да се обучават: 

2.3.1. Ученици в задължителна училищна выраст, 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; 

2.3.2. Ученици в задължителна училищна выраст — по желание на ученика или 

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

2.3 З. Ученици с изявени дарби; 

2.3.4. Лица, навършили 16 години; 

2.3.5. Ученици, на които през учебната година им е наложено наказание по чл. 199, 

ал. 1, т.5 от ЗПУО съгласно решение на ПС. 

2.4. Преминаването от дневна в самостоятелна форма на обучение се осъществява чрез: 

2.4.1. Подаване на писмено заявление (по образец) до Директора от 

родител/настойник или от самия ученик, в което са посочени причините - за ученици по 

т.2.З.1-2.З.З. при необходимост към заявлението се прикрепят и допълнителни 

документи, удостоверяващи причината за искането. 

2.4.2. На основание решение на Педагогическия съвет за налагане на санкции по 

чл. 199, ал. 1, т.5 от ППЗНП - за ученици по т. 23.4. 

2.5. Учениците могат по собствено желание да променят формата си на обучение преди 

началото на учебната година от 01.09. до 14.09. вкл. 



2.6. След запознаване с представените документи и/или на основание на решение на ПС 

директорът издава заповед за преминаване на ученика от дневна в самостоятелна форма 

на обучение. 

2.7. Директоът със заповед определя лице/лица, които да водят учебната документация 

по специалности. 

2.8. По всеки учебен предмет ученикът има право да се яви на една редовна и на две 

поправителни сесии. 

2.9. Изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на подготовка за учебната 

година са както следва: 

Клас Редовна сесия I-ва поправителна II-pa поправителна 

VIII-XI 01.02. до 28.02 05.06. до 20.06 01.07 до 15.07 

хп 01.02. до 28.02 05.03 до 20.03 18.04 до 08.05 

 

2.10. Учениците са длъжни сами да се информират за датите на провеждане на изпитите. 

2.11. Учениците подават заявление до директора (по образец) за учебните предмети, по 

които ще се явят на изпити през съответната сесия. Заявленията се подават в 

канцеларията на гимназията при завеждащ административна служба. 

2.12. Директорът със заповед назначава изпитни комисии. 

2.13. Изпитите се провеждат при спазване изискванията на Наредба № З за Системата за 

оценяване. 

2.14. Ученици, които по уважителни причини са пропуснали редовната и поправителните 

сесии, имат право на допълнителна сесия. Явяването може да се разреши след подадено 

заявление с приложени документи, доказващи причината. 

2.15. Ученици, които са подали заявление за явяване на изпит по даден предмет, но не са 

се явили в две последователни учебни сесии и не са представили уважителен документ, 

оправдаващ отсъствието им в определения срок, преустановяват обучението си за 

съответната учебна година. 

2.16. Ученици, които след приключване на последна поправителна сесия не са положили 

всички изпити за съответната година най-малко с оценка среден (З) остават да повтарят 

класа. 

2.17. При неуспешно положени изпити ученици от XII клас СФО не могат да се върнат в 

дневна форма на обучение за същия клас. 

2.18. Ученик, който се обучава в самостоятелна форма на обучение, при повтаряне на 

класа се явява на изпити само по учебни предмети, по които има слаб (2) или не се е 

явявал на поправителни изпити. 

2.19. Ученик, който преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение след 

приключване на първия срок, не полага изпити по учебни предмети, оценката на които е 

годишна и е различна от слаб (2). 


