
ГЛАВА III ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  

Чл.10 Формите на обучение в гимназията са дневна, самостоятелна и 

индивидуална, съгласно чл.106, ал.1 от ЗПУО.  

ал.1 Дневната форма на обучение е присъствена форма.  

ал.2 Обучението в самостоятелна форма се организира за отделен ученик 

/чл.108, ал.2/ от ЗПУО.  

т.1 Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която 

учениците се подготвят самостоятелно, като имат право да посещават 

консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, 

утвърден от директора и се явяват на изпити за определяна на годишни оценки 

по учебни предмети съгласно училищния учебен план.                                           

т.2 В самостоятелна форма може да се обучават: /чл.112 от ЗПУО/. 

-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. 112, ал. 2 от ЗПУО ;  

-ученици с изявени дарби; след решение на педагогическия съвет ; 

-лица, навършили 16 години. 

т.3 Самостоятелната форма на обучение не може да се организира за ученици по 

чл.49, ал 2, т.1 от ЗПУО. 

ал.3 Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение 

едновременно, съгласно чл.106 ал.3 от ЗПУО. 

Чл.11.Ученици, които се обучават в дневна или в самостоятелна форма при условията 

на чл.10, ал.1 и ал.2, от Правилник на дейността на гимназията,  желаещи да променят 

формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.  

ал.1 Учениците , които се обучават в дневна или самостоятелна форма , могат да 

променят формата си на обучение в началото на учебната година. Промяната на 

формата на обучение се допуска и през учебната година, когато се преминава от дневна 

в самостоятелна форма / чл. 32 то Наредба №10 за организация на дейностите в 

училищното образование / . 

ал.2 Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се 

подаде и до 20 дни преди редовната изпитна сесия  или в началото на учебната година  

ал.3 Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили 

всички изпити,  предвидени за завършване на предходния клас. 

Чл.12. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите при 

самостоятелната форма на обучение се определят със заповед на директора на 

училището съгласно Приложение № 1“ „Правилник за самостоятелна форма на 

обучение“. 

Чл.13. Редовната изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма е една и се 

п0ровежда  по график, утвърден със заповед на директора.  

Чл.14. Всеки ученик в самостоятелна форма на обучение има право на две 

поправителни сесии.   

Чл.15. Ученици, които се обучават в самостоятелна форма, при повтарянето на класа се 

явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2). 

Чл.16. Ученици, подали заявление и записани в самостоятелна форма на обучение за 

съответната учебна година, но не подали заявление и не се явили на изпити, се считат 

за преустановили обучението  си за съответната учебна година. 



Чл.17. Индивидуалната форма на обучение в Профилирана гимназия “Васил Левски” - 

Ямбол се осъществява само за ученици със СОП, по тяхно искане, насочени от комисия 

по чл. 95, ал.1 и ал.3 от Наредба № 10 / 01.09.2016 година за организация на дейностите 

в училищното образование. 

Чл.18. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, като индивидуалните 

учебни часове се провеждат в случаите по чл. 111, ал.3 и ал.4 от ЗПУО/когато ученикът 

не може да посещава училището, учебните часове се провеждат в домашни условия/. 



 


