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Приложение 2 

 

Правила 

 за обучение на ученици в 

самостоятелна форма на обучение 
  

І. Общи положения  

1.Самостоятелната форма на обучение се организира съгласно чл.112, ал. 1 от ЗПУО за: 

- лица, навършили 16 години; 

- ученици в задължителна училищна възраст, наказани по чл.199, ал.1, т.5 от ЗПУО; 

- ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да 

се обучават в дневна форма; 

- ученици с изявени дарби; 

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

реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО. 

2. Необходими документи:  

а/ Заявление до Директора на Гимназията /по образец/, в срок до 14.09. или съгласно чл. 37 

ал. 4. от НАРЕДБА № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование;  

б/ Удостоверение за завършен клас.  

в/ Учебната година започва на 15.09. и приключва на 14.09.следващата година;  

г/ При започване на обучение всеки ученик получава задължително срещу подпис копие 

от настоящите правила; 

д/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната 

учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено  желание. 

  

ІІ.Задължителна общообразователна и професионална подготовка  

1.Учениците се обучават по заверени от Директора учебни планове по съответните професии и 

специалности.  

2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите  по 

различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от  Директора и да 

ползват училищната библиотека.  

3. За лица, навършили 16 год. се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако 

са заявили това свое желание при подаване на заявлението по т.2 , а/. Те полагат изпити за 

следваш клас само при успешно положени изпити за предходния. 

  

ІІІ.Изпити в процеса на обучение  

1. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25, ал.1, т.4 от 

Наредба № 3 /15.04.2003г.за системата на оценяване според учебния план за професията и 

специалността по график, утвърден със заповед на Директора. За целта учениците подават 

заявление за явяване на изпити в срок, определен със заповед на Директора за съответната учебна 

година.  

2. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 за систематата 

на оценяване – писмен, устен и практически.  

3. Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа, устните – не повече от 30 

минути.  
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4. Изпитът по чужд език е в две части – писмен и устен. 

5. Изпитът по информатика и информационни технологии е в две части – писмен и практически.  

6. Изпитът по учебна, производствена практика, техническо чертане и ФВС е практически с 

времетраене не повече от пет астрономически часа.  

7. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от 

оценките, поставени във всяка част. Крайната оценка от изпита е слаб 2, ако в някоя от частите 

оценката е слаб 2. Поправителният изпит се полага и в двете части.  

8. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ЗИП на редовните и 

поправителни сесии, или не са се явили, повтарят класа.  

9. При наличие на разрешение от министъра на образованието и науката за конкретната учебна 

година ученици, които по здравословни причини, установени с медицински  документ, не са се 

явили на поправителни изпити в сесиите могат да се явят  на допълнителна поправителна сесия 

до 10 – ти октомври на текущата година по ред, определен от Директора   .  

10. Ученици, които за съответната учебна година, за която са подали заявление не са се явили на 

изпитите без уважителна причина, удостоверена със съответния документ се считат за 

преустановили обучението си.  

 

ІV.Организация на учебния процес  

1. Учениците се явяват на една редовна сесия, която може да се организира в две части през 

учебната година и на две поправителни сесии. На поправителни изпити се явяват ученици, които 

са пропуснали изпити от редовната сесия или са получили слаби оценки. Заявления за допускане 

до изпити се подават до Директора на училището най – късно 10 дни преди всяка  изпитна сесия. 

Редовната и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора . 

  2. Допълнителна сесия – определя се от Директора съгласно чл.28, ал.6 от Наредба № 3 

/15.04.2003г. за системата на оценяване, за ученици, които по здравословни причини не са се 

явили на предходните сесии  или по решение на МОН.  

3. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП и ЗИП на редовната и поправителни сесии, 

повтарят класа като се явяват само на неуспешно положените изпити през следващите сесии при 

спазване на посочения по - горе ред .  

4.  При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително 

се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.  

 

Настощите Правила са неизменна част от ПДУ за 2016/2017 г. ,  утвърден със Заповед 

№ 468/14.09.2016 г. и действат до следваща промяна.  

 

 

 

 

Николай Николов 

Директор на ПТГ 

 


