
 

ПРАВИЛА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 

ГОДИНА 

 

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗПУО и чл. 37 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование  

 

СЕ О П Р Е Д Е Л Я Т:  

следните условия и ред за организиране на обучението и провеждане на 

изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение, съгласно Правилник 

за дейността на училището, приет с решение на ПС 14.09.2022 г. и утвърден 

със  Заповед № 163-572/14.09.2022 г. на Директора на училището 

………………………………………………………………………………………… 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ГЛАВА ТРЕТА 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл.126. Формите на обучение в училището са дневна и самостоятелна. 

 

Чл.127. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл.12 ал.2 

от ЗПУО и при спазване изискванията на ЗПУО. 

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

могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година. 

(3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година 

ученикът подава заявление до директора на училището при условията на чл.12, ал.2 

от ЗПУО. 

 

Чл.128. (1) ………………………………………………………………………………. 

(2) Обучението в самостоятелна форма се организира за отделен ученик. 



 

Чл.129. (1) В самостоятелна форма могат да се обучават: 

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

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

3.ученици с изявени дарби; 

4.лица, навършили 16 години. 

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 

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

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за 

дневна форма. 

(4) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 

сесии: 

1. редовните сесии за учебната година са през януари и април, а поправителните – 

до една седмица след приключване на учебната година и до една седмица преди 

започване на новата учебна година; 

2. сесиите и изпитите могат да се организират и в друго време, след подадено 

заявление от родител/представител на ученика, за ученици със здравословни 

проблеми или за спортисти с национални и международни участия. 

(5) Учениците по ал.1, т.2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 

родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, 

продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма 

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

развитие. 

(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал.1, т.2 се организира 

след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на 

образованието. 

 

Чл.130. (1) Организацията на обучението в дневна или самостоятелна форма на 

обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в 

друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на 

дейностите в училищното образование. 

(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от 

обучението. 

 

 

 

 

 

 



Условия за организиране на изпитите за самостоятелна форма на обучение в 

ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали 

 

Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение се организират 

при следните условия  при спазване на изискванията на Наредба № 10 от 01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование и Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците: 

1. В самостоятелна форма може да се обучават лица, навършили 16 години. 

2. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на  годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план  

3. При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план 

за дневна форма. 

4. За записване в самостоятелна форма на обучение или преместване от 

дневна в самостоятелна форма, ученикът подава заявление до директора. 

Заявлението може да се подаде и 20 учебни дни преди започването на редовната 

изпитна сесия.  

5. При преминаване в самостоятелна форма на обучение ученикът 

задължително предоставя актуална собствена снимка за документи, за изготвяне на 

личен картон за самостоятелна форма на обучение. 

6. Изпитите се насрочват след подаване на заявление за явяване на изпити до 

директора на училището. Заявлението се подава не по-късно от 15 дни преди 

изпитната сесия. 

7. Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни 

изпитни сесии: 

а/ редовна сесия - м. януари; м. април; 

б/ поправителна сесия – една седмица след приключване на  учебната година 

и до една седмица преди започване на новата учебна година, а за учениците от XII 

клас – м. април 

8. Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за 

определяне на годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен 

предмет. 

9. Изпитите се провеждат по утвърден от директора на училището график, 

като в един ден се полага изпит само по един учебен предмет. 

10. На втора поправителна сесия имат право само явилите се на редовната и 

първа поправителна сесия. 

11. При повтаряне на класа учениците се явяват само по онези предмети, по 

които не са взели изпитите си в предходната учебна година (чл. 127 от ЗУПО) 

12. Ученици, които не са се явили на три последователни изпитни сесии 

отпадат от обучение в самостоятелна форма. (чл.173 ал.2 т.3 от ЗПУО) 

13. Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата 

учебна година, при успешно полагане на изпитите по всички предмети, съгласно 

училищния учебен план.  


