
Извадка от Правилника за дейността на училището  

 

ГЛАВА V   ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ   

РАЗДЕЛ I   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   

Чл.56. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна, вечерна, задочна, 

индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма.  

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

съвет на училището.   

Чл.57. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО.   

(2) 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.   

(3) За записване на ученика в индивидуална или самостоятелна форма на обучение 

директорът на училището издава заповед.   

Чл.58. (1) Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, 

самостоятелна, дистанционна и комбинирана могат да променят формата на обучението си 

преди началото на учебната година.  

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година когато се 

преминава от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.  

(3) Учениците, които променят формата на обучение след приключване на учебните 

занятия, подават писмено заявление за промяна формата на обучение, но не по-късно от 5 

септември.  

(4) Учениците, които ще продължат обучението си в самостоятелна форма на 

обучение, трябва да подадат писмено заявление по образец в срок до 5 септември.  

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

РАЗДЕЛ II   ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ  
Чл.59. Организацията на училищното обучение в различните форми на обучение се 

осъществява съобразно Наредба №10 от 01.09.2016г.  за организация на дейностите в 

училищното образование  

Чл.60. (1)Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или 

модули.   

(2)  Вечерната форма на обучение се провежда след 17 ч. по училищен учебен план, 

разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.  

1. Вечерната форма на обучение се организира само за лица, навършили 16 

години, за придобиване на основно и средно образование и/или за професионална 

квалификация, както и за лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални 

причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.  

2. Вечерната форма на обучение може да се организира и за ученици със 

специални образователни потребности по индивидуален учебен план, разработен въз основа 

на рамковия учебен план за вечерна форма.  

(3)  Задочната форма на обучение се организира само за лица, навършили 16 години, и 

включва учебни часове съгласно училищния учебен план, разработен въз основа на съответния 

рамков учебен план за задочна форма на обучение, самостоятелна подготовка и изпити за 
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определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план. Учебните часове 

по учебни предмети от училищния учебен план и изпитите по учебните предмети от училищния 

учебен план се организират в сесии 

(4) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на 

информационните и комуникационните технологии и включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за 

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

1. При организация на обучението ученикът и учителят са разделени по 

местоположение, но не непременно и по времe.  

2. За прилагане на дистанционната форма на обучение училището:  

разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с ДОС 

за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;  

осигурява уеббазирана система за публикуване на училищния учебен план, на 

седмичното разписание, на електронните уроци, на домашните задачи и проекти, за 

регистрация на учениците и учителите;  

електронните уроци се публикуват на уеббазираната система в зависимост от 

седмичното разписание на паралелката.  

3. Дистанционната форма на обучение може да се организира за обучение в 

класовете от V до ХII включително за:  

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 форма;  

ученици със специални образователни потребности;  

ученици с изявени дарби;  

ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на 

друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.  

(5) Комбинираната 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.Комбинираната форма на обучение може да се организира за:  

1. ученик със специални образователни потребности;  

2. ученик с изявени дарби;  

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в 

което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при 

условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;  

4. ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от 

разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако 

преместването се извършва след началото на втория учебен срок.  

(6) 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.   

1. Индивидуалната форма на обучение се организира за:   

Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в присъствена форма за 

повече от 30 последователни учебни дни;   



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

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

2. В случаите по ал.6, т.1 училището организира индивидуалното обучение в 

домашни или болнични условия въз основа на медицински документ, издаден от 

съответна лекарска комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.  

3. Когато индивидуалното обучение на ученика се организира в болнични 

условия извън населеното място, в което е училището му, учебните часове се организират 

от училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по 

образованието, на чиято територия се намира лечебното заведение за болнична помощ. 

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.61. (1) Самостоятелна 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 може да се организира за:   

1. Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, 

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. Лица, навършили 16-годишна възраст.  

(3) Графикът за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 

за съответните учебни предмети се определя от директора на училището в три сесии, както 

следва:  

1. сесия януари-февруари – от 15 януари до 28 февруари;  

2. сесия юни-юли – от 20 юни до 10 юли (за 12 клас от 01 април до 30 април);  

3. сесия септември – от 01 септември до 14 септември;  

(4) Ако ученикът е преминал в самостоятелна форма на обучение след края на първия 

учебен срок сесиите са следните:   

1. сесия юни – от 10 юни до 30 юни (за 12 клас от 01 април до 30 април);  

2. сесия юли – от 01 юли до 14 юли;  

3. сесия септември – от 01 септември до 14 септември;  

(5) По здравословни причини и постъпило заявление от ученик директорът определя 

със заповед извънредна сесия;  

(6) Учениците в самостоятелна форма на обучение:  

1. подават заявление до директора на училището, в което посочват 

предметите, по които ще полагат изпити в съответната сесия, не по късно от 10 дни преди 

началото й; 

2. полагат изпити съобразно училищния учебен план.   

 


