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ЗАПОВЕД
№ 5/15.09.2021 г.
На основание чл. 257, ал.1, ал.2, чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от Закона за
предучилищно и училищно образование; във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15 от 2019
г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти; чл. 30, ал.3 от Наредба № 10 за ОДУО и решение на ПС,
Протокол № 1 от 15.09.2021 г.
Относно:
2020/2021година

Определяне

на

формите на обучение в ПГСС през учебната

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Дневна форма на обучение:
• организира се 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 организират и дейностите по целодневна
организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа.
2. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити
за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
• Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
➢ 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;
➢ 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;
➢ ученици с изявени дарби;
➢ лица, навършили 16 години.
• При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден
училищен учебен план.
• Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде
и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на
училището.

• Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в
сесии, чийто брой през учебната година е определен в правилника за дейността на
училището.
• Допуска се обучение за завършване на два класа в една година, ако учениците са
заявили това свое желание при подаване на заявлението, те полагат изпити за следващ
клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на
предходния клас.
3.
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 се организира за:
➢ ученик със специални образователни потребности;
• Комбинираната форма на обучение се осъществява: 1. съобразно
индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от аутистичния
спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности
в обучението при условията на дневна форма на обучение; 2. за ученици със специални
образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми, чиито
родители/настойници са заявили това желание пред директора на съответното училище, и
за които е изразено такова становище от ЕПЛР; 3. по заявление от родителя/настойника за
обучение в комбинирана форма.
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите и
учениците за сведение и изпълнение.
Директор: Гинка Йорданова

