
Организиране на формите на обучение в СУ „Пейо Кр. 

Яворов“ през учебната 2022-2023 година 

 

Формите на обучение са приети на заседание на Педагогическия 

съвет с Протокол № 10/02.09.2022 г. и утвърдени със заповед № РД-09-

1858 / 05.09.2022 г. на директора на училището. 

I. Дневна форма на обучение – присъствена форма, организирана 

съгласно училищния учебен план и утвърденото седмично разписание, на 

две смени със следната продължителност: 

 първа смяна –  7.30 – 13.15 ч.  
 втора смяна – 12.35 – 18.20 ч. 

Редът и условията за приемане на ученици в дневна форма на обучение 

се определя при спазване на разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 10  от 1 

септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

II. Самостоятелна форма на обучение – неприсъствена форма.  
Организацията на обучението се определя с Правилника за дейността на 

училището. Приемането на ученици е до 20 учебни дни преди началото на 
изпитната сесия. Тази форма на обучение включва самостоятелна подготовка 
и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от 
училищния учебен план. 

График на изпитните сесии за учениците на самостоятелна форма на 
обучение: 

1. Редовни сесии: 
 За ученици от V до ХI клас – м. април;  
 За ученици XII клас – м. март;  

 
2.  Поправителни сесии: 

     Първа поправителна сесия: 
 За ученици XII клас – м. май; 
 За ученици от V и VI клас – вторите две седмици от м. юни; 
 За ученици от VII до XI клас – първите две седмици от м. юли.  
 

      Втора поправителна сесия: 
 За ученици от VII и XII клас – м. август;  
 За ученици от V, VI, VIII, IX, X и XI клас – първите две седмици от 
м. септември. 

Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 
родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния клас, 
продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа 
за подкрепа за личностно развитие. 
 



  III. Индивидуална форма на обучение – организира се за отделен 
ученик: 

1. който по здравословни причини, удостоверени с медицински 
документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена 
в Закона за здравето, не може да се обучава в дневна или комбинирана 
форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

2. който по семейни причини желае да завърши в други срокове 
обучението си за един или повече класове; 

3. с изявени дарби; 
4. със специални образователни потребности при условията на чл. 107, 

ал. 4 ЗПУО; 
5. в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 ЗПУО. 
 
За всеки ученик се разработва индивидуален учебен план и график на 

учебните часове. За обучението в индивидуална форма се изготвя седмично 
разписание на основата на индивидуалния учебен план. 

Учениците се записват в определен клас и паралелка. Индивидуалните 
учебни часове се провеждат в училището. Когато ученикът не може да 
посещава училището, учебните часове се организират в домашни или 
болнични условия. 

 
Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, 

се осъществяват съгласно ЗПУО.  
 

 

                   Директор: Пламен Стоилов 


