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Форми  на  обучеиие  през  учебната  2020 / 20,21 г . 

Образователно -възпитателния  процес  в  в  ОУ  „ГI.Р .Славейков "- грј?Тещера  се  организира  в  
следните  форми  на  обучение : 

1. Дневна  - учениците  се  организират  в  паралелки  и  групи . Формата  е  присъствена  и  се  
провежда  между  8.00 ч . и  17.10 ч . в  учебни  дни . 

2. Индивидуална  - неприсъствена  форма  на  обучение . Организира  се  съгласно  чл .111 от  
ЗПУО . 

З . Самостоятелна  - неприсъствена  форма , при  която  ученикът  се  подготвя  самостоятелно  и  
се  явява  на  изпити  по  учебни  предмети  от  УУП . Организира  се  съгласно  изискванията  
на  чл .112 от  ЗПУО . 

4. Комбинирана  - включва  обучение  при  условия  и  ред  на  дневна  форма  и  индивидуално  
обучение  по  един  или  няколко  предмета  от  училищния  или  индивидуалния  учебен  план . 
Организира  се  съгласно  чл .114. от  ЗПУО. . 

Когато  поради  извънредии  обстоятелства  присъственият  образователен  процес  в  училището  е  
преустановен , както  и  в  стсучаите  по  чл . 105, ал . 1, 3 и  5, след  заповед  на  минисrьра  на  
образованието  и  науката  обучението  на  учениците , записахи  в  дневна , индивидуална  и  
комбинирана  форма  на  обучение , се  осъществява , цоколкото  и  ако  е  възможно , от  разетояние  в  
електронна  среда  чрез  използване  на  средствата  на  информационните  и  комуникационните  
технологии . 
„Обучение  в  електронна  среда  от  разстояние " е  обучение , което  се  осъществява  чрез  използване  
на  средствата  на  информационните  и  комуникационните  технологии , тъй  като  обучаващият  и  
обучаемите  не  се  намират  физически  ха  едно  и  също  място ." 
„Синхронно  обучение  в  електронна  среда  от  разстояние " е  обучение  в  електронна  среда  от  
разстояние , при  което  обучаващият  и  обучаемите  взаимодействат  в  реално  време , 
едновременно , присъствено , чрез  визуален  контакт  през  електронна  платформа . 

Формата  на  обучение  се  избира  от  ученика  при  условията  на  чл .12 (2) от  ЗПУО . В  отделни  
случаи  тя  се  препоръчва  от  ЕПЛР  - чл .31.(2), (3) от  Наредбата  за  организация  на  дейностите . 
За  обучение  във  форма , различна  от  дневна , и  за  преминаване  в  друга  форма  на  обучение  
ученикът  подава  заявление . Ученикът  не  мохсе  да  се  обучава  в  две  или  повече  форми  на  
обучение . 

По  избор  на  ученика  при  условията  на  чл . 12, ал . 2 и  след  заповед  на  директора  на  
училището , при  наличие  на  необходимите  технически  и  технологични  средства , обучение  от  
разстояние  в  електронна  среда  за  не  повече  от  30 учебни  дни  може  да  се  осъществява  и  за  
ученик , записан  в  дневна ,индивидуална  или  комбинирана  форма  на  обучение ,който  по  
здравословни  или  други  уважителни  причини , удостоверени  с  документ , не  може  да  посещава  
училище . 

Завършването  на  клас  и  степен  на  образование  в  различните  форми  на  обучение  се  
удостоверява  с  един  и  същи  вид  документ , съгласно  ДОС  за  информацията  и  документите  в  
системата  на  предучилищното  и  училищно  образование . 



ПРАВИЛА  ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ  НА  ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

1. Дневната  форма  на  обучение  се  организира  за  паралелки  или  групи  в  учебни  часове  през  
учебния  ден  и  включва  обучението  по  целодневната  организация  на  учебния  ден , 
 спортните  дейности  и  часа  на  класа . 
2. В  дневна  форма  на  обучение  се  обхващат  всички  желаещи  ученици  да  се  обучават  в  ОУ  

„П .Р .Славейков " , ненавършили  1 б -годишна  възраст . 
3. В  първи  клас  се  приемат  ученици , навършили  7 години . По  изключение  се  приемат  и  

ученици  навършили  6 години , след  доказана  готовност  за  училище . 
4. Учениците  кандидатстват  за  първи  клас  със  заявление  от  родителя  за  приемане  и  копие  

от  акта  за  раждане . Записването  в  първи  клас  става  със  заявление  от  родителя  и  оригинал  
на  удостоверение  за  завършена  подготвителна  група/клас . Един  месец  след  началото  на  
учебната  година  оригиналите  се  връщат  на  родителите , а  в  класния  ръководител  се  
съхраняват  копия . Приемането  на  документи , класирането  и  записването  става  по  ред  и  
график , определени  със  заповед  на  директора  на  училището  по  предложение  на  ПС . 

5. Ученици , които  постъпват  в  I клас  без  удостоверение  за  завършена  подготвителна  група  
или  подготвителен  клас  се  приемат  с  попълнена  от  родителите  декларация  по  образец  на  
училището . За  тях , както  и  за  ученици , за  които  в  удостоверението  за  завършена  
подготвителна  група /клас  е  посочено , че  нямат  училищна  готовност , училището  с  
помощта  на  РУО  и  други  органи  и  организации  осигуряват  включване  в  подходящи  
форми  за  допълнителна  работа  през  началния  етап  на  основното  образование , с  акцент  
върху  допълнителното  обучение  за  усвояване  на  български  книжовен  език . 

6. В  V клас  се  приемат  ученици  без  приемен  изпит , завършили  начален  етап  на  основното  
образование . Записването  става  с  подадено  заявление  и  оригинално  удостоверение  за  
завършен  начален  етап  на  основното  образование . 

7. В  училището  се  приемат  и  обучават  и  ученици  със  СОП . 
8. Учениците  от  I-VII клас  се  приемат  в  ОУ  „П .Р .Славейков " с  писмено  заявление  до  

директора  на  училището  при  спазване  на  изискванията  на  чл .142 от  ЗПУО . 
9. В  зависимост  от  желанията  на  учениците  и  възможностите  на  училището , се  организират  

групи  за  допълнителна  подготовка  (съобразно  учебния  план ), ЦОУД  и  различни  форми  и  
., групи  за  извънкласни  деиности . 

ПРАВИЛА  ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ  НА  ИНДИВИДУАЛНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

1  .Индивидуалната  форма  на  обучение  включва  индивидуални  учебни  часове  и  текущо  
оценяване  или  изпити  за  определяне  на  срочна  или  годишна  оценка . 

2. Организира  се  за : 

а) 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 ; 
6) ученици , които  по  семейни  причини  желаят  да  завършат  в  други  срокове  обучението  
си  за  един  или  повече  класове ; 
в) ученици  с  изявени  царби ; 
г) ученици  със  специални  образователни  потребности  , които  преминават  от  дневна  в  
индивидуална  форма  на  обучение  по  препоръка  на  ЕПЛР  след  оценка  и  становище  на  
РЕПЛР ; 

 д) ученици  от  следните  случаи : ненавършили  16 години , чиято  възраст  надхвърля  с  повече  
от  3 години  възрастта  за  съответния  клас ; навършили  16 години , но  постъпващи  за  първи  



път  в  училище ; прекъснали  обучението  си  за  повече  от  3 пос liедователни  учебни  години ; 
ученици , неможещи  успешно  да  завършат  един  клас  повече  от  3 учебни  години . 

3. Обучението  се  осъществява  по  индивицуален  учебен  план , изготвен  и  утвърден  от  директора  
на  училището . В  него  се  допуска  отсъствие  на  учебния  предмет  физическо  възпитание  и  спорт , 
когато  обучението  на  ученика  по  него  е  невъзможно  и  то  е  доказано  с  медицински  документ . 
Допуска  се  отсъствие  и  на  други  учебни  предмети  от  индивидуалния  учебен  план  по  същата  
причина  за  учениците  със  СОП , за  които  има  препоръка  от  ЕПЛР . 
4. Намаляването  на  броя  учебни  часове  iio един , повече  или  по  всички  учебни  предмети  не  
може  да  бъде  повече  от  50% в  основната  степен  на  образование . 
5. ИУП  включва  място  на  лровеждане  на  обучението , календарен  график  по  дати  и  часове  и  
специфични  методи  на  обучение , на  проверка  и  оценка , ако  се  і iалагат  такива . 
6. Индивидуа Jiните  учебни  часове  се  провеждат  и  училището . Когато  ученикът  не  може  да  
посещава  училището  по  здравословни  причини , учебните  часове  се  организират  в  домашни  или  
болнични  условия , а  в  отделни  случаи  и  в  ценrьр  за  подкрепа  на  личностно  развитие . 
7. За  ученици , които  по  семейни  причини  желаят  да  завършат  обучението  си  в  други  срокове  за  
един  или  повече  класове  и  за  ученици  с  изивени  дарби , учебните  часове  могат  да  се  организират  
в  рамките  на  няколко  учебни  седмици , а  оценяването  им  в  изпити  за  определяне  на  годишна  
оценка . 

ПРАВИЛА  ЗА  ОРГАНИЗИРАН F: НА  САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

1. Самостоятелната  форма  на  обучение  включва  самостоятелна  подготовка  и  изпити  за  
определяне  на  годишни  оценки  по  учебните  предмети  от  УУП . 

2. Организира  се  за : 
а) ученици  в  задължителна  училищна  възраст , които  по  здравословни  причини , 
удостоверени  с  медицински  докумен  г , издаден  от  съответната  експертна  лекарека  
комисия , опрецелена  в  Закона  за  здравето , не  могат  да  се  обучават  в  дневна  форма . 
б ) ученици  в  задължителна  училищна  възраст  - по  желание  на  ученика  или  родитеЈгя , по  
реда  на  чл .12, (2) от  ЗПУО . 
в) ученици  с  изявени  дарби ; 
г) лица , навършили  16 години . 

3. В  самостоятелна  форма  на  обучение  в  училище  не  могат  да  се  обучават  ученици  със  СОП , 
които  следва  да  се  обучават  в  съотнетните  центрове . 
4. Учениците  от  самостоятелна  форма  на  обучение  полагат  изпити  по  всички  предмети  от  
действащия  УУП . Учениците , които  повтарят  класа  се  явяват  на  изпити  само  по  учебните  
предмети , по  които  имат  оценка  слаб  (2) или  не  са  се  явили  на  поправителни  изпити . 
5. Самостоятелната  форма  на  обучение  за  ученици  в  задължителна  училищна  възраст  - по  
желание  на  ученика  или  родителя  се  организира  след  решение  на  експертна  комисия  по  реда  на  
чл . 12, ал . 2 ЗПУU, след  решение  на  експертна  комисия , създадена  към  регионалното  
упра .вление  на  образованието ;Същата  осъществява  контрол  всеки  учебен  срок  и  в  нея  
задължително  участва  представител  іia Аrенцията  за  со Lщално  подпомагане . 
6. Условията  и  редът  за  организиране  и  провеждане  на  изпитите  в  самостоятелна  форма  на  
обучение  се  определят  със  заповед  на  директора  на  училището . 
7. Учениците  от  самостоятелна  форма  на  обучение , могат  да  подават  писмено  заявление  за  
записване  до  директора  на  училището  и  до  20 учебни  дни  преди  изпитна  сесия , определена  в  
ПДУ , с  изключение  на  ученици  в  задължителна  училищна  възраст  - записани  по  желание  на  
ученика  или  родителя  в  самостоятел i-iа  сjюрма . Учениците  в  самостоятелна  форма  се  вписват  в  
регисrьра  на  Списък  Образец  №  1 в  началото  на  учебната  година  и  при  актуализация  на  
данните  през  м .декември . 
8. Изпитите  с  учениците  от  самостоятелна  форма  на  обучение  се  провеждат  в  три  сесии : 
януарска  - редовна , априлска  и  юнска  - поправителни . На  поправителните  сесии  се  явяват  
ученици , които  са  получили  оценка  слаб  (2 ) на  редовната  сесия  или  не  са  се  явили  на  нея . 



9. Изпитите  се  провеждат  по  график , утвърден  от  директора  на  училището , като  в  един  ден  се  
полага  изпит  само  по  един  предмет . Предхождат  се  от  консултации  с  учениците , на  които  те  
получават  насоки  за  подготовка  и  конспект  за  учебния  материал , също  по  график , определен  от  
директора  на  училището . 
10. На., изпитите  всеки  ученик  удостоверява  самоличността  си  с  лична  карта . Същите  се  
провеждат  от  14.00 часа  след  като  приключат  учебните  часове  на  учениците  от  дневна  форма  на  
обучение . 
11. За  ученици , навършили  1 б  rодини  по  решение  на  директора  на  училището  се  допуска  
обучение  за  завършване  на  два  класа  в  една  гоцина . Учениците  могат  да  полагат  изпит  за  
следващ  клас , само  ако  успешно  са  положили  всички  изпити , предвидени  за  завършване  на  
предходния  клас . 
12. Ученик , който  е  започнал  обучението  си  в  дневна  форма  на  обучение  и  премине  в  
самостоятелна  форма  на  обучение  продължава  обучението  си  по  училищния  учебен  план  за  
самостоятелна  форма . 
13. Резултатите  от  изпитите  на  ученици  в  самостоятелна  форма  на  обучение  се  отразяват  в  
протоколи  и  се  регистрират  в  Книга  за  резултатите  от  изпитите  на  учениците  на  самостоятелна  
Или  индивидуална  форма  на  обучение . 
14. Учениците  от  самостоятелна  форма  на  обучение , положили  успешно  изпити  за  завършена  
основна  степен  на  обучение , получават  предвидените  документи  за  образование . Документите  
се  записват  в  Регистрационна  книга  за  издадените  документи  за  завършена  степен  на  
образование . 

ПРАВИЛА  3А  ОРГАНИЗИРАНЕ  НА  КОМБИНИРАНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

1 .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 . Тя  се  осъществява  в  паралелки  и  групи , а  само  за  отделни  учебни  
предмети  е  за  отделен  ученик . 
2.арганизира  за : 
а)ученик  със  специални  образователни  rіотребности ; 
б)ученик  с  изявени  дарби ; 
в)ученик  в  класовете  от  основната  степен  і•ia 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 ; 
г.)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  riреместването  се  извършва  
след  началото  на  втория  учебен  срок . 
3. Комбинираната  форма  на  обучение  се  осъществява  за  ученици  със  СОП  от  аутистичния  
спекrьр , за  ученици  с  множество  увреждания  или  със  състояния , водещи  до  трудности  в  
обучение  при  дневна  форма ; за  ученици , които  се  обучават  по  индивидуални  учебни  програми  
и  за  такива  с  подадено  заявление  от  родителя  за  обучение  в  комбинирана  форма . 
4. За  всеки  ученик , който  се  обучава  в  комбинирана  форма  на  обучение  се  изготвя  седмично  
разписание , съобразено  с  неговите  особености  и  потребности . 
5. Индивидуалното  обучение 9като , част  от  комбинираната  форма  се  осъществява  по  ИУП  и  
програми , утвърдени  от  директора  на  училището  по  заявените  един  или  няколко  учебни  
предмета  в  училище . Включва  учебни  часове  и  оценяване  чрез  текущи  по  ИУП . 
Индивидуалното  обучение  не  може  да  се  тiровежда  за  повече  от  30% от  броя  на  учебните  часове  
по  учебни  предмети  от  съответния  учебен  план . 
6. Комбинираната  форма  на  обучение  за  учениците  с  изявени  дарби  се  осъществява  по  един  или  
няколко  учебни  предмета , по  които  ученикът  е  показал  постижения , надвишаващи  тези  на  



своите  връстници , удостоверени  с  документи , доказващи  класиране  на  призови  места  на  
национално  и  международно  ниво  след  решение  na HC по  предложение  на  ЕПЛР . 

7. За  всеки  ученик  се  изготвя  седмично  разписание , съобразено  с  неговите  особености  и  
потребности . 
8. Индивидуалното  обучение  на  учениците  с  изявени  дарби  включва  учебни  часове  и  оценяване  
чрез  тёкущи  оценки  по  индивидуална  програма  по  един  или  няколко  учебни  предмета . То  може  
да  се  провежда  за  не  повече  от  50% от  броя  на  учебните  часове  по  всеки  предмет  от  учебния  
план . 

9. При  комбинираната  форма  на  обучение  за  ученици  от  VII клас , преместени  в  училището  
след  началото  на  II срок  вместо  съответния  предмет  от  разширената  подготовка  от  предвидения  
учебен  план , се  организира  индивидуално  обучение  по  предмета  от  разширената  подготовка , 

който  ученикът  е  изучавал  преди  преместването  си . 

При  преминаване  на  обучение  в  електронна  среда  от  разстояние  се  спазват  разпоредбите  на  

МОН . 

Настоящите  форми  са  приети  на  ГIС  с  протокол  N 12 / 04.09.2020 г . 

цтвърдени  със  Заповед  на  директора  №  434 / 04.09.2020 г . 


