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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

за учебната 2019/2020 година 

 

 

 Чл.20.(1) Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, 

самостоятелна, дистанционна, комбинирана и дуална.  

(2) Училището организира дневна, дуална, индивидуална и самостоятелна форми на обучение.  

Чл.21. В дневната  и дуална форма на обучение учениците се организират в паралелки и 

групи, а за останалите форми на обучението се организира за отделен ученик. 

Чл.22. (1) Дневната и дуална форма на обучение е присъствена форма, която се 

провежда между 8,00 и 19,30 ч. в учебните дни. 

Чл.23. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити 

или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, 

утвърден от директора на училището. 

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

1. ученици със СОП , които се обучават в дневна форма на обучение; 

2. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 

30 последователни учебни дни; 

3. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да 

завършат в други срокове обучението си за един или повече класове. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 1  училището организира индивидуалното обучение в домашни условия 

въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява 

от 8  до 14 учебни часа седмично. 

(4) Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущи проверки, а на 

учениците  по ал. 2, т  2 - чрез изпити. 

(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на 

директора на училището. 

Чл.24. (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) Самостоятелната форма на обучение се организира за:  

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат 

да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна 

възраст, след решение на педагогическия съвет; 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по 

реда на чл.12,ал.2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното 

управление на образованието; както и за лица, навършили 16-годишна възраст. 

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на 

директора на училището. 

(4) Ученик преминал от дневна форма на обучение по определена професия / специалност  в 

самостоятелна форма на обучение по същата професия / специалност продължава  обучението си 

по учебния план, по който е започнал. Учениците учили по старите учебни планове могат да 

продължат обучението си  по сега действащите училищни учебни планове по същата професия / 

специалност.  

(5) Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит, а производствената 

практика се провежда по график определен от директора. Учениците могат да полагат изпити за 

следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити предвидени в учебния план за 

завършване на предходния клас и са провели производствената практика. В един ден не може да 

се провеждат изпити по повече от един учебен предмет. 
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(6) Изпитните сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение са септемврийска, 

януарска и юнска. Сроковете за подаване на молби за явяване на изпити са до 30-то число на 

предходния месец, преди започване на сесията. Графикът за изпитите се представя 10 дни преди 

започване на изпитната сесия в РУО. 

Всички ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение са длъжни до 15 

септември на всяка учебна година да заявят писмено желанието си да продължат обучението си 

през предстоящата учебна година. 

Изпитите се провеждат при спазване на Наредба 11/01.09.2016г. на МОН за оценяване 

резултатите от обучението на учениците. 

Чл.25.(1) Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна 

форма на обучение , подават писмено заявление до директора на училището до 15 септември на 

всяка учебна година. 

(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, 

могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на 

формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава: 

1. от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение; 

 (3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

Чл.26.(1) Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на 

професионална квалификация в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи 

по вид документи съгласно държавните образователни стандарти, които дават равни права на 

завършилите. 
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