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КРАСИМИР СТОЯНОВ 

ДИРЕКТОР 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, 

ПРИЕТИ В УЧИЛИЩЕТО 

 

На основание чл.37 от Наредба № 10 за организация на дейностите в 

училищното образование, Раздел ІІ от Правилника за дейността на ППМГ 

„Акад. Никола Обрешков“-Бургас и Решение на Педагогическия съвет – 

Протокол № 12/12.09.2019 г. 

 

 І. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и 

изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния 

учебен план.  

 
ІІ. Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:  

 

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 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към 

регионалното управление на образованието;  
 

3.ученици с изявени дарби;  

 



4. лица, навършили 16 години.  

 
ІІІ. При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден 

училищен учебен план.  

 

ІV. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се 

подаде  до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в Правилника за 

дейността на училището. Преминаването от дневна в самостоятелна форма на 

обучение се осъществява по реда и условията, регламентирани в Наредба № 10 за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

 

V. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 

сесии, чийто брой през учебната година се определя в Правилника за дейността на 

училището – две изпитни сесии след приключване на всеки учебен срок – месец 

февруари и месец юли. 

 
VІ. Учениците подават заявление за явяване на изпити не по-късно от 20 дни преди 

всяка изпитна сесия. В заявлението се посочват учебните предмети, по които 

ученикът желае да полага изпити в предстоящата изпитна сесия. 

VІІ. Със заповед на директора на училището се определят:  график за полагането на 

изпитите, срок за изготвяне на изпитните материали и реда и условията за 

организацията по провеждането на изпитите. 

VІІІ. Изпитите се провеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 11 за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

ІХ. Дневната форма на обучение се организира по реда и условията на Наредба № 

10 за организация на дейностите в училищното образование. 


