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 Формите на обучение са приети на заседание на Педагогическия съвет с протокол 
№ 11/09.09.2020г, и са заложени в Правилника за дейността на училището глава 
III  раздел I и глава XIII раздел VI   



РАЗДЕЛ І 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл.20. /І/ ОП в Х ОУ "Алеко Константинов" се организира в дневна, 

индивидуална, самостоятелна, комбинирана форма на обучение, при спазване на 

изискванията от ЗПУО. 

1. Дневна форма на обучение е присъствена. 

2. Индивидуалната форма на обучение се прилага за: 

-ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна , вечерна 

или комбинирана форма зе повече от 30 последователни дни 

-ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове 

обучението си за един или повече класове; 

-ученици с изявени дарби; 
-ученици със СОП 

Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване, 

или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

 

3. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма на обучение, при 

която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни 

предмети съгласно училищния учебен план. 

(1) Самостоятелната форма на обучение се организира за: 

3.1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ издаден от съответната експертна лекарска 

комисия, не могат да се обучават в дневна форма на обучение; 

3.2. за ученици с изявени 

дарби;  

3.3.лица, навършили 16 

години; 

3.4. ученици в задължителна училищна възраст-по желание на ученика или родителя 

по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО/ изборът при малолетните ученици се прави от 

родителите, а при непълнолетните със съгласието на родителите/ 

3.5. Самостоятелната форма на обучение за ученици в задължителна училищна 

възраст, освен по желание на учениците или родителите, се организира след решение 

на експертна комисия към РУО 

3.6..В самостоятелна форма на обучение не могат да се обучават ученици със СОП, 

които следва да се обучават в съответните центрове. 

  3.7 При тази форма на обучение се използва училищния учебен план за дневна или 

вечерна форма на обучение. Училището организира консултации с учениците по 

всички предмети от учебния план, на които учителите предоставят и конспект 

включващ учебния материал по учебния предмет за цялата учебна година, утвърден от 

директора на училището. 

3.8 Педагогическият съвет гласува тази форма на обучение. Директорът със заповед 

определя организацията на СФО и утвърждава списъка на лицата, които ще се 

обучават в нея 

  3.9 Всеки ученик трябва да подаде заявление до директора на училището, че желае 



да се обучава в такава форма. Заявлението се подава за всяка учебна година. 

4. Комбинирана форма на обучение-включва обучение по условията и реда на 

дневната форма и индивидуалното обучение по един или няколко предмета от 

училищния или индивидуалния учебен план. Извършва се за: 

4.1.ученици със СОП;        

4.2.ученици с изявени дарби; 

4.3.ученици от основната степен на образование, преместени в училище в което не се 

изучава чуждият език, който са изучавали преди преместването си, при условие че 

в населеното място няма училище от същия вид, в което този език се преподава 

4.4.-ученици от 7 клас, преместени в училище, в което не се изучава учебен предмет 

от разширената подготовка, който са изучавали преди преместването си, ако 

преместването се извършва след началото на втория учебен срок 

Чл.21. Обучението на учениците до 16-годишна възраст е дневно. 

Чл.22. Завършването на всяка образователна степен в различните форми на 

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

на завършилите. 

Чл.23. Ученици, които са отсъствали по уважителни причини продължително 

време, поради което не са приключили учебния срок приключват същия по начин 

определен с решение на ПС. 

     Чл.24 Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на 

изпити: 

1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в 

началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия; 

2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на 

изпити в съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите 

дейности за приключване на учебната година. 

3. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма 

уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите 

през годината: 

2.1.За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия; 

2.2.Конспектите по всеки учебен предмет; 

2.3.Наличните учебни материали в библиотеката на училището; 

4. Уведомяването се осъществява чрез: 

- Електронната поща; 

- Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите; 

- Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни 

дисциплини; 

- Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите; 

 

От Правилника за дейността на училището 

Глава ХIII раздел VI 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ С УСТАНОВЕН ПО-

ВИСОК РИСК ОТ COVID-19  

Чл. 35. Когато обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или 

нецелесъобразно по здравословни причини (заболявания, които не позволяват 



посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в  рискова група за 

COVID-19) или не е предпочитано от родителите, училището осигурява алтернативна 

форма на обучение - самостоятелна, индивидуална или дистанционна.  Формата на 

обучение се избира от ученика и/или неговите родители, при спазване на изискванията 

на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за 

личностно развитие. 

Чл. 36. Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна 

в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до: 

1. Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден  

от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в 

дневна форма (условие е за преминаване и в трите посочени форми).  

2. Здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава 

присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се 

удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 

комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение 

№ 2 от Насоките заработа на системата на училищното образевонаие през учебната 

2020/2021 г. в условията на Covid-19 с етапна епикриза от лекаря специалист, 

проследяващ заболяването на лицето. 

3. Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в  

самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо 

условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със 

семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в 

дистанционна форма на обучение за ученик 1 - 7 клас). 

4. Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби. 

Чл. 37. /1/ С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в 

индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като част от тези часове се  

осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят 

в съответствие с разработения индивидуален учебен план, включващ поне 50% от 

задължителните учебни часове по училищния учебен план.  

/2/ Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на 

текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. 

Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, се 

предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа. 

Чл. 38. При дистанционната форма на обучение присъствените учебни часове 

покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия 

клас или и от други класове.  

Чл. 39. Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на 

информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За 

целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му 

активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на 

отсъствия и текущи оценки в електронния дневник. 

Чл. 40. Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в 

началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Смяната на формите в 

хода на учебната година може да се осъществява и при условията, посочени в Наредба 

№ 10 за организацията на дейностите в училищното образование.  



Чл. 41. Училището въвежда задължителни организационни мерки за осигуряване на 

възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи, 

като: 

1. Класните ръководители организират информационна кампания за родителите с 

разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна 

от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които 

ученик и/или негов родител/настойник попада в  рискова група. 

2. Определят се учителите, които могат да се включат в реализацията на дистанционна 

форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна 

среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, 

имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и 

имат желание. 

 

 

 

 

 


	РАЗДЕЛ І

