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Извадка от Правилник за дейността на училището 

 

УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Глава пета 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 164. (1) Училищното обучение в ОУ "Васил Левски" се осъществява в 

дневна форма на обучение.  

(2) Училището осигурява обучение в самостоятелна, индивидуална и 

комбинирана форма на обучение за ученици, които по здравословни причини 

не могат да бъдат включени в дневна форма. 

(3) Училището организира самостоятелна форма на обучение за ученици, 

навършили 16 години. 

(4) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в 

училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на 

училището и се публикуват и на интернет страница на училището. 

(5) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от 

педагогическия съвет на училището. 

Чл.165. При необходимост училището може да организира самостоятелна, 

индивидуална и комбинирана форма на обучение. 

Чл.166. (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. ученици, 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:  
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1. редовната сесия за учебната година е през октомври-ноември, 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) За лицата по ал.1, т.3 по решение на директора на училището се допуска 

обучение за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за 

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

завършване на предходния клас. 

(6) 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.  

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

след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление 

на образованието. 

(8) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал.1, т.4 се организира 

след подадено заявление по образец преди началото на учебната година. 

  

Чл.167. (1) В индивидуална форма може да се обучават:  

1. ученици, 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, вечерна или 

комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;  

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове 

обучението си за един или повече класове;  

3. ученици с изявени дарби;  

4. ученици със специални образователни потребности при условията на 

чл.107, ал.4 от ЗПУО;  

5. учениците в случаите по чл.107, ал.2, т.1 – 4 от ЗПУО.  

(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо 

оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.  

(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл.95 от 

ЗПУО.  

(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. 

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично 

mailto:ou_karadjovo@abv.bg
http://www.karadjovo.com/


                                                                                                     Код по Админ: 1602807 

О С Н О В Н О  У Ч И Л И Щ Е  “ В А С И Л  Л Е В С К И ”  

    с.КАРАДЖОВО, ул."20-ТА” №17, общ.САДОВО, обл.ПЛОВДИВ, тел: 0878 322260, 

e-mail: diakona@karadjovo.com, ou_karadjovo@abv.bg , www.karadjovo.com 

 

3 

 

разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава 

от директора на училището. 

Чл.168. (1) Комбинирана форма на обучение 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) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план 

или по индивидуален учебен план за:  

1. ученици със специални образователни потребности;  

2.  ученици с изявени дарби.  

Чл.169. (1) Организацията на обучението в дневна, индивидуална, 

самостоятелна и комбинирана 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. 

Чл. 170. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 

12, ал. 2 на ЗПУО. 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно 

развитие за: 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три 

години възрастта за съответния клас; 

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни 

години; 

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три 

учебни години; 

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от 

ЗПУО; 

6. ученик със специални образователни потребности. 

 За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна 

година ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до 

директора на училището. 

Чл. 171. (1) Ученици, които се обучават в дневна форма на обучение, могат да 

променят формата на обучението си преди началото на учебната година. 
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(2) Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на 

регионалното управление на образованието по подадено заявление от 

родителя/настойника или по искане на директора на училището за случаите 

уредени в нормативен акт. 

(3) За ученици, които трябва да се обучават в електронна среда от 

разстояние, обучението е регламентирано в Правила за превключване от 

присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние, които 

влизат в сила от 15.09.2020г.  
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