
ПРАВИЛА  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 

ГОДИНА  

На основание чл.112, ал1 от ЗПУО и чл. 37 от НАРЕДБА № 10 от 

01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и 

решение на Педагогическия съвет – Протокол №12 от 13.09.2018 година  

СЕ ОПРЕДЕЛЯТ:  

Следните условия и ред за организиране на обучението и провеждане 

на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение:  

1. В самостоятелна форма  в ПАГ „Никола Йонков Вапцаров” могат да 

се обучават:  

1.1. Ученици в задължителна училищна възраст, - по желание на 

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

1.2. Лица, нажършили 16 години.  

1. 3. Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, 

ал. 2 и при спазване на изискванията на Закона за предучилищно и 

училищно образование /чл. 12/  

2. За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване 

от дневна в самостоятелана форма, ученикът подава заявление до 

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

сесия, с изключение на учениците по чл. 47, ал. 1, т. 2  

3. Учениците могат да променят формата на обучението си преди 

началото на учебната година съгласно чл. 32, ал. 1 – 3 от Наредба 

10/01.09.2016г. за организация на дейностите в образованието. Промяната 

на формата  на обучение се допуска и по време на учебната година, когато 

се преминава само от дневна в самостоятелна форма. За промяна на формата 

на обучение директорът на училището издава заповед.  

4. За учениците в задължителна училищна възраст, които се обучават в 

самостоятелна форма по желание на ученика или родителя:  



4. 1. Обучението се организира след решение на експертна комисия, 

създадена към регионалното управление на образованието (чл.112, ал. 6 от  

ЗПУО и чл. 37, ал. 2, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016г. за организация на 

дейностите в образованието). Документите се внасят в РУО от директора на 

училището – в срок до 10 дни преди началото на предстоящата учебна 

година или преди началото на втория учебен срок. Прилагат се съответните 

документи съгласно чл. 21, ал. 5 от Правилника за устройството и 

функциите на регионалните управления на образованието. Преди внасяне на 

документите е задължително уведомяване  и съгласуване на действията с 

началника/експерт от РУО.  

4. 2. За провеждането и организацията на самостоятелната форма на 

обучението за тези ученици се осъществява контрол на всеки учебен срок 

от експертната комисия към  регионалното управление на образованието.  4. 

3. Учениците в задължителна училищна възраст, които се обучават в 

самостоятелна форма по желание на ученика или родителя, които не са 

положили успешно в рамките на една учебна година два и повече изпита за 

определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен 

план, продължават обучението си  при спазване на ЗПУО в друга форма на 

обучение, препоръчана от екипа за подкрепа на личностното  развитие.  

5. Обучението в самостоятелна форма се организира за отделен ученик 

/чл. 108, ал. 2, от ЗПУО/  

5. 1. Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка 

и изпити за определяне на годишни оценки по учебни предмети от утвърден 

и действащ училищен учебен план, избран от ученика /чл. 37. ал. 3 от 

Наредба 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование и чл.112 ал. 4 от ЗПУО/  

5. 2. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план  за 

определяне на годишна оценка се организират в сесии както следва:  

- ноемврийска – от 26. 11. 2018г.;  

- февруарска – от 28. 02. 2019г.; 

- юнска – от 30. 06. 2019г.  

5. 2. За учениците в задължителна училищна възраст, които се обучават в 

самостоятелна форма на обучение, редовните изпитни сесии се организират 



в края на всеки учебен срок /чл. 37. ал. 7 от Наредба 10/01.09.2016г. за 

организация на дейностите в училищното образование и чл.112 ал. 7 от 

ЗПУО/  

5. 3. За лицата, навършили 16 години, по решение на директора се допуска 

обучение на два класа в една учебна година ако това е било предварително 

заявено при подаване на заявлението на ученика за обучение в 

самостоятелна форма. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако 

успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на 

предходния клас  

5. 4. За ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение 

поради наложено наказание или други причини и първата /и втората/ сесия 

е минала, директорът със заповед определя друга /други/ сесия.  

5. 5. На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат 

уважителни причини за пропускане на сесията /сесиите/. Явяванвто на 

допълнителна сесия може да се разреши след подадено заявление с 

приложени документи, доказващи причината.  

5. 6. Учениците се допускат до изпити след подадено заявление, в което се 

посочват учебните предмети, на които желае да се яви през съответната 

сесия.  

5. 7. Заявленията за допускане до изпити се подават до директора не 

покъсно от 10 дни преди всяка сесия.  

6. Учениците в самостоятелна форма на обучение са ДЛЪЖНИ САМИ 

ДА СЕ ИНФОРМИРАТ за датите на изпитите!  

7. 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 

продължат обучението си те трябва да подадат заявление до 15 септември 

на новата учебна година.  

8. Редът за организиране и провеждане  на изпитите за определяне на 

годишна оценка по предметите от училищния учебен план на ученици в 

самостоятелна форма на обучение се определя със заповед на директора на 

училището съгласно Наредба №11/01. 09. 2016г.  



8. 1. Изпитите се провеждат от:  

- училищна комисия по организиране на изпита; - 

училищна комисия по оценяването.  

8. 2. И  двете комисии се състоят най-малко от двама членове, единият от 

които е председател.  

8. 3. В заповедтта на директора ясно се регламентират задълженията на 

длъжностните лица съгласно Наредба № 11/01. 09. 2016г.  

8. 4. Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното 

съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет 

за съответния клас.  

8. 5. Изпитите са с продължителност:  

- писмени –  три астрономически часа  

- до 150 минути когато изпита включва практическа част  

8. 6. Ученик в самостоятелна форма на обучение при повтаряне на класа се 

явява само на изпити по учебни предмети, по които има оценка „слаб /2/”. 8. 

7. Изпитните материали и критерии за оценяване се изготвят от 

преподаващите учители по съответните учебни предмети и се утвърждават 

от директора на училището съгласно Наредба № 11/01. 09. 2016г., чл. 10,  

ал. 5  

  

  


