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Учебно-възпитателният процес в ОУ „МАКСИМ ГОРКИ „ 
с.ЧИФЛИК през учебната 2017/2018г. се организира в 

следните форми на обучение:

• Дневна
• Самостоятелна

Организация на формите на обучение

1.Дневна форма

(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.

П.Самостоятелната форма на обучение
(1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна
подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от 
училищния учебен план.
(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 
комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или 
родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, 
създадена към регионалното управление на образованието.
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за 
паралелка, избран от ученика.
(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение

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.
(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани
в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на 
училището.
(6) За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една 
година, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на 
предходния клас.
(7) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия 

към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на 
Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок.
(7) Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в 
съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в 
друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.



(8) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, 
т. 1. от ЗПУО.

1.Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма на
обучение:

• Подаване на заявление до директора на ОУ”Максим Горки „ с.Чифлик с 
приложено копие от документ за успешно завършен предходен клас.

• Разглеждане на заявлението: на ПС -  за ученици под 16-годишна възраст; от 
директора -  за ученици, навършили 16-годишна възраст.

• Издаване на заповед за приемане на ученика в самостоятелна форма на 
обучение; издаване на заповед за определяне на училищни комисии за 
организация и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, в която 
са разписани задълженията на комисиите. Прилага се и утвърден от директора 
график.

• Оповестяване на графика на определеното в заповедта място в училището за 
информация на учениците; предоставяне на учениците на конспекти на 
учебното съдържание по съответните учебни предмети; изготвяне на изпитни 
билети по конспектите и на критерии за оценяване и одобряването им от 
директора; изготвяне на протоколи за дежурство при провеждане на писмен 
изпит.

• Оценяване на изпитните работи и вписване на аргументирана рецензия, 
подписана от двамата оценители; изготвяне на протоколи за резултатите от 
изпитите; вписване на резултатите от изпитите в съответната училищна 
документация.

• Издаване на удостоверение за завършен клас.

2.Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна 
форма на обучение за учебна 2017/ 2018 година

2.1. Необходими документи
а/ Заявление до Директора на ОУ /по образец/, което съгласно наредба № 8 от 
11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование се входира 
б/ Удостоверение за завършен клас.
в/ Учебната година започва на 15.09. и приключва на 15.09.следващата година. 
г/ 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

2.2. Задължителна общообразователна подготовка

1. Учениците се обучават по заверени от Директора учебни планове
2. Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават 
консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации,



утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния 
предмет

2.3. Изпити в процеса на СФО

/1/.Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно 
чл.38, от Наредба № 11 /01.09.2016г.за системата на оценяване според учебния 
план 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 в самостоятелната форма на обучение се организират в сесии , като за 
всеки учебен предмет от Училищния учебен план учениците се явяват на една редовна 
сесия и две поправителни сесии, за получилите слаби оценки.

/3/..Изпитните сесии се провеждат по график, определен със заповед на директора ,като 
в един ден не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет

/4/.Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно 
съгласно чл. 38 от Наредба № 11/01.09.2016 за системата на оценяване, като за целта 
подават заявление до директора на училището /по образец/ в срок не по- късно от 5 
работни дни преди началото на изпитната сесия.

/5/.Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, върху учебното 
съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул 
за съответния клас и за съответния вид подготовка.

/6/.Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.40 и чл. 41 от Наредба № 
11/01.09.2016 за системата на оценяване :

/7/. 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.

/8/Ученици , които се обучават в самостоятелна форма на обучение , при повтарянето 
на класа се явяват на изпити само по предмети ,по които имат оценка Слаб/2/ или не са 
се явили на поправителна сесия

/9/Ученици , които по уважителни причини са пропуснали редовната 
и/или/поправителните сесии имат право на допълнителна сесия определена от 
директора до 15.09.2017г..Явяването може да се разреши след подадено заявление с 
приложени документи доказващи причината

/10/. Ученици , които за съответната учебна година , за която са подали заявление да се 
обучават не са взели минимум 50% от изпитите за учебната година или не са се явили



на изпити без уважителни причини , удостоверени със съответния документ се считат 
за преустановили обучението си.

/11/.Ученик , подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за 
съответната учебна година , но не подал заявление и не се явил на изпит , се счита за 
преустановил обучението си за съответната учебна година.

2.4. Ред за организиране и провеждане на изпитите в СФО

1. През учебната година, за всеки учебен предмет от Училищния учебен план 
учениците се явяват на една редовна сесия и две поправителни сесии, за 
получилите слаби оценки след подаване на заявление за допускане на изпит до 
директора на училището.

2.За учебната 2017/2018 г. сроковете за подаване на заявленията за допускане на 
изпит са следните:

Редовна сесия - януарска- от 15.12.2017г. до 05.01.2018г.

Първа поправителна сесия априлска -  от 01.03.2018г. до 20.03.2018г. 

Втора поправителна сесия юнска -  от 01.06.2018г. до 15.06.2018г.

З.Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на 
Директора .За учебната 2017/2018 година са определени следните дати:

Редовна сесия - януарска- от 08.01.2018г. до 31.01.2018г.

Първа поправителна сесия априлска -  от 09.04.2018г. до 30.04.2018г.

Втора поправителна сесия юнска -  от 20.06.2018г. до 30.06.2018г.

Формите на обучение през 2017/2018 учебна година са приети на заседание на 
Педагогическия съвет с Протокол №










