
Извадка от Правилника за дейността на училището 

 

 

Чл. 15. (1) Формите на обучение в училището са: 

1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен график; 

2. индивидуална;  

3. самостоятелна (неприсъствена), която включва самостоятелна подготовка и изпити 

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

         4. комбинирана форма, която включва обучение при условията и по реда на дневна 

форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или 

индивидуалния учебен план.. 

        (2) Учениците в самостоятелна форма на обучение имат право на една редовна и две 

поправителни сесии. Редовната сесия са провежда през февруари и май/юни. 

Поправителните сесии са през юли и септември, за ХІІ клас – януари, май и август. За всяка 

сесия учениците на самостоятелна форма на обучение подават заявление до директора на 

училището не по-късно от 10 дни преди графика на редовните изпитни сесии. Промени в 

графика на изпитните сесии са възможни с решение на Педагогическия съвет на основание 

писмено заявление на ученика. Учениците могат да преминат в следващия клас само ако 

успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. 

По изключение, когато здравословни или други причини налагат явяване на ученика извън 

определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището. Със 

заповед на директора се определят дати за явяване на изпита. 

(3) Учениците в задължителна училищна възраст, които се обучават в самостоятелна 

форма по желание на родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния 

клас, продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за 

подкрепа за личностно развитие.  

(4) Училището разработва индивидуален учебен план за: 

1. ученици в индивидуална форма на обучение;  

2. ученици със СОП, които се обучават в дневна или комбинирана форма на обучение;  

3. ученици с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма.  

(5) Училището разработва индивидуален учебен план за една учебна година с 

изключение на учениците, които вземат два последователни класа за една учебна година.  


