
 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

Чл. 121. (1) Формата на обучение на учениците до 16-годишна възраст е дневна, освен 

в случаите, предвидени в ЗПУО. 

 

Чл. 122. Формите на обучение, които се организират в ОУ „Христо Ботев“,  се приемат 

от Педагогическия съвет на училището за всяка учебна година. 

Чл. 123. (1)  Процесът на обучение, възпитание и социализация в ОУ „Христо Ботев“ 

може да се организира в следните форми на обучение: 

1. ДНЕВНА - присъствена форма, която се провежда в рамките на установените с 

режима на училището учебни дни /чл.106 от ЗПУО/; 

 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. 

 В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна 

организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.  

 

2. ИНДИВИДУАЛНА - включва учебни занятия, както и изпити или текущи 

проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуален учебен 

план, утвърден от Директора и одобрен от Началника на РУО; 

 Индивидуалната форма на обучение може да се организира за: 

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 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 СОП  при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО; 

5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 от ЗПУО. 

       3. САМОСТОЯТЕЛНА - неприсъствена форма, при която учениците се подготвят 

самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен 

план, на основание чл.106 от ЗПУО. 

(2). Броят и графикът на изпитните сесии за ученици на самостоятелна форма е, 

както следва: 

а/ първа редовна сесия - януари-февруари; 

б/ втора редовна сесия - април-юни; 

в/ първа поправителна сесия - след приключване на юнска; 



г/ втора поправителна сесия – септемврийска. 

(2) Изпитите се провеждат върху материала за цялата учебна година, като 

заявления за допускане до изпити се подават не по-късно от 15 дни преди всяка 

изпитна сесия 

 

         4.КОМБИНИРАНА  

 

Чл. 124. (1) Учениците, които желаят да се обучават във формите на обучение, 

различни от дневна, подават писмено заявление до Директора до началото учебната 

година. 

(2) Директорът, на основание чл. 107 от ЗПУО, определя със заповед реда и условията, 

при които дневната форма на обучение може да бъде заменена с индивидуална или 

самостоятелна, или да бъде удължен учебният срок за ученици, които са отсъствали 

продължително време от учебни занятия по уважителни причини.  

Чл. 125. (1)  Завършването на клас и на образователна степен в различните форми на 

обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи, които дават равни права на 

завършилите.  

Чл. 126. (1) Формата на обучение се препоръчва от екип 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. 

(2) Препоръката по ал. 1 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на 

лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от 

паралелката. 

 (3) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма 

на обучение на ученик със СОП, регионалният екип по чл. 190, ал. 1 от ЗПУО 

извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно 

потвърждаване или отхвърляне на препоръката.  

(4) Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя 

при условията на ал.1. 

Чл. 127. (1)  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. 128.  (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в 

самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си 

преди началото на учебната година. 

 

 

 

 

 

 

 


