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Из Правилника за дейността на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол 

Правилникът е приет от Педагогическия съвет на проведено заседание на 14.09.2021 

г./протокол №16/14.09.2021г/ съгласно чл. 263, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и на основание чл. 28, 

ал.1, т. 2 от ЗПУО и е утвърден е със Заповед № РД-10-61/15.09.2021 г. 

 

Раздел II. Организация на формите на обучение 

Чл. 132. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или 

модули. 

(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна 

организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

(3) В дневна форма на обучение се включва обучение в електронна среда от 

разстояние, съгласно чл. 115а от ЗПУО. 

Чл. 133. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и 

текущо оценяване и годишна оценка, определени от държавния образователен стандарт за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

(2) Учениците, които следва да се обучават в индивидуална форма на обучение, 

подават:                 

1. Заявление до Директора, което се завежда с входящ номер. За учениците, 

ненавършили 16 години заявлението се подава от родителя/настойника.                   

2. Медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, 

определена в Закона за здравето, който удостоверява че ученика не може да се обучават в 

дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни.             

(3) Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен 

план и график на учебните часове , които се приемат от педагогическия съвет и ги 

утвърждава. 

(4) За обучението в индивидуална форма се изготвя седмично разписание на основата 

на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището със заповед.  

(5) Индивидуалните учебни часове се организират в училище, в домашни условия или 

в център за подкрепа за личностно развитие.              

(6) Учениците от индивидуална форма на обучение се записват в определен клас и 

паралелка.            

(7) За учениците в индивидуална форма на обучение, учителите по съответните 

предмети изготвят тематично разпределение в съответствие с утвърдената учебна програма 

от МОН.             

(8) Положените от учителите учебни часове се водят в електронен дневник за ИФО. 

След проведен час, учителят вписва взетите часове и конкретната тема на урока.            

(9) Текущата и годишната оценка се записва в дневника на класа от учителя по 

съответния учебен предмет.  

Чл. 134. (1) Самостоятелната форма (СФО) на обучение включва самостоятелна подготовка 

и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен 

план. 

(2) За организиране на СФО е разработена процедура, в която са определени реда 

и отговорностите на участниците в образователния процес. 

(1) Процедурата е разработена на основание чл. 112 от ЗПУО с цел спазване на 

законодателството и защита правата на учениците и училището. 
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