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Раздел I. Общи положения 

Училищното обучение се осъществява в дневна  и индивидуална и форма на обучение. 

Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година 

ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора. 

За записване на ученика в индивидуална форма на обучение директорът на училището 

издава заповед. 

Ученици, които се обучават в дневна и  индивидуална форма на обучение, могат да 

променят формата на обучението си преди началото на учебната година. Промяната на 

формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава: 

от дневна в индивидуална форма на обучение; от индивидуална към дневна форма на 

обучение. 
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Извън тези случаите промяна на формата на обучение се разрешава от началника на 

регионалното управление на образованието по подадено заявление от 

родителя/настойника или по искане на директора на училището. 

 

Раздел II. Организация на формите на обучение 

              1. Дневната форма на обучение е присъствена форма.Дневната форма на 

обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и 

включва обучението на учениците по учебни предмети.  

В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на 

учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

             2.Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и 

изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с 

индивидуалния учебен план, приет от педагогическия съвет и утвърден от директора на 

училището. 

            (1) Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

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

издаден от ЛКК,  не  могат  да  посещават  училището повече от 30 последователни 

учебни дни; 

за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да 

завършат в други срокове обучението си за един или повече класове. 

ученици със специални образователни потребности по препоръка от екипа за подкрепа 

за личностно развитие в съответствие с чл. 107, ал. 4 от ЗПУО 

ученици в случаите на чл. 107, ал. 2 т. 1-4 от ЗПУО. 

            (2) В случаите по ал.  1, т. 1  училището организира индивидуалното обучение в 

домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска 

консултативна комисия. 

            (3) Знанията и уменията на учениците по ал. 1, т. 1 и 3 се оценяват чрез текущи 

проверки, а на останалите - чрез изпити. 

            (4) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят 

със заповед на директора на училището. 

(5) Учениците от индивидуалната форма се записват в определен клас и паралелка. 

(6) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите, когато 

ученикът не може да посещава училището, учебните часове се провеждат в електронна 

среда(ОРЕС). 

(7) За учениците, които са на индивидуално обучение по семейни причини, учебните 

часове от индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко 



учебни седмици. (8) За учениците по ал. 2, т. 1, 4 се осигурява текущо оценяване, а за 

тези по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се организират и изпитни сесии съгласно държавния 

образователен стандарт за оценяването. 

 

Форми на обучение са приети от Педагогическия съвет на проведено заседание на 

дата 15.09.2021 г../съгласно чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и 

училищното образование/ и утвърдени със заповед на Директора  

 


