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НА ОБУЧЕНИЕ  ЗА 2021/2022 УЧ. Г.  

 Учениците могат да преминат в самостоятелна форма на 

обучение при възникнали обстоятелства (здравословни 

причини, наложена санкция, по социални причини / по 

собствено желание ). 

 Учениците подават заявление (молба) за обучение в 

самостоятелна форма на обучение, в което са посочени 

причините, поради които се иска преминаването от дневна в 

самостоятелна форма на обучение. 

 Заявлението за записване в самостоятелна форма на 

обучение по чл. 31, ал. 4 от Наредба №10 /01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование може 

да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, 

определена в правилника за дейността на училището, с 

изключение на учениците по ал. 2, т. 2 от чл. 31 на Наредба 

№10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

 За ученици , които желаят промяна на формата на обучение 

по здравословни причини е необходимо представянето на 

мед. документ издаден от компетентен за това орган. 
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 За всеки ученик след преценка на обстоятелствата за смяна 

на формата на обучение , директорът издава заповед. 

 Ученици, които са започнали обучението си в дадена форма на 

обучение по определена професия/специалност и преминат в 

самостоятелна форма на обучение по същата професия/специалност, 

продължават обучението си при спазване изискванията да завършат 

обучението си в определен етап от степента на образование по 

училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в 

същото училище.  

 Желанието на ученика за явяване на определена сесия се 

удостоверява чрез заявление, подадено не по-късно от 10 учебни дни 

преди началото на изпитната сесия.  

 Ученици, които след приключване на втората поправителна сесия не 

са се явили и/или положили всички изпити най-малко с оценка 

среден (3), остават да повтарят класа. 

 При повтаряне на класа, учениците се явяват на изпити само по 

учебни предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили 

на поправителни изпити. 

 Учениците от последния гимназиален клас, които имат слаб (2) по 

учебни предмети от задължителната или задължително избираема 

подготовка на редовните и/или допълнителните поправителни 

изпити, не повтарят класа.    

 Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, при 

повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните 

предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на 

поправителните изпити. 



 Ученикът продължава обучението си в следващ клас през 

следващата учебна година, при успешно полагане на изпитите по 

всички премети, съгласно училищния учебен план.  

 Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат 

за консултации и указания във връзка с подготовката си към 

учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за 

консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.  

 Учениците в СФО провеждат производствена практика при условия, 

ред и график определени със заповед на директора;  

 При преминаване на ученици от дневна в самостоятелна форма на 

обучение, учениците да се запознаят с настоящата заповед. 

 Учениците са длъжни да подадат писмено заявление до директора за 

явяване на изпити не по-късно от 10 дни преди началото на 

съответната сесия. 

 Учениците, които в рамките на три поредни сесии през учебната 

година не са се явили на нито един изпит се отписват от училище. 

 До 14.09. на всяка учебна година, ученик в самостоятелна форма на 

обучение, завършил успешно съответния клас е длъжен да подаде 

заявление до директора на училището, в което да заяви желанието си 

за обучение и посочи формата на обучение за следващата учебна 

година, в противен случай обучението на ученика се счита за 

прекъснато.  

 


