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Раздел VI : Форми на обучение
Чл. 41. (1) Училищното обучение в ПГ по ПСТТ се осъществява в дневна, задочна и
самостоятелна форма по решение на педагогическия съвет на училището.
(2) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в
училището форми на обучение се определят с настоящия правилник и се публикуват на
интернет страница на училището.
(3) Ученик не може да се обучава в две или повече форми на обучение
едновременно.
Чл. 42. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2
на ЗПУО.
(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие,
в случаите, описани в чл. 31, ал. 2 на Наредба 10 от 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование.
(3) Учениците в дневна и задочна форма на обучение се записват по реда на
държавния план-прием.
(4) Учениците, които желаят да се запишат в самостоятелна форма на обучение в
паралелките, формирани при условията на държавния план-прием, следва да отговарят на
изискванията за участие в приема.
Чл. 43. (1) Ученици, които се обучават в дневна, задочна или самостоятелна форма на
обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година,
когато се преминава:
1. от дневна или задочна в самостоятелна форма на обучение;
2. от задочна в самостоятелна форма на обучение при разформироване на паралелка.
(3) За промяна формата на обучение директорът издава заповед.
(4) Извън случаите по ал. 2 промяната на формата на обучение се разрешава от
началника на РУО след подадено заявление от родителя/настойника с изложени мотиви или
по искане на директора на училището.
Чл. 44. (1) Задочната форма на обучение се организира само за лица, навършили 16
години, и включва учебни часове съгласно училищния учебен план, разработен въз основа
на съответния, утвърден от министъра на образованието и науката рамков учебен план за
задочна форма на обучение, самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишна
оценка по учебни предмети от училищния учебен план.
(2) Учебните часове по учебни предмети от училищния учебен план се организират в
три сесии: Първа редовна сесия: октомври-ноември, Втора редовна сесия: януари-февруари,
Трета редовна сесия: април-май. Изпитите за определяне на годишна оценка по учебните
предмети, изучавани във всяка една от сесиите, се организират в три сесии: Първа през

ноември-декември, Втора през февруари-март и Трета през април-юни, както и две
поправителни сесии: юлска и августовско-септемврийска.
(3) Условията и редът за провеждане на учебните часове в сесиите, както и график за
провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището преди
началото на учебната година.
Чл. 45. (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 с изявени дарби;
3. лица, навършили 16 години.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден
училищен учебен план.
(4) Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение се подава до
директора на ПГ по ПСТТ при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО в срок до 10.09. или до 20
учебни дни преди изпитна сесия, определена в настоящия правилник.
(5) За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на
училището издава заповед.
(6) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в
следните сесии: една редовна – през януари и две поправителни – през юли и августсептември.
(7) За лицата по ал. 2, т. 3 се допуска обучение за завършване на два класа в една
година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по ал. 4. Те полагат
изпити за следващия клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за
завършване на предходния клас.
(8) Самостоятелна форма не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1 от
ЗПУО.
Чл. 46. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен
процес в ПГ по ПСТТ е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, с
изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед на
министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, и
задочна форма на обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в
електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните
технологии.
(2) По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на
директора на ПГ по ПСТТ, при наличие на необходимите технически и технологични
средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да
се осъществява и за ученик, записан в дневна и задочна форма на обучение, който по
здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да
посещава училище.
(3) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият
образователен процес в ПГ по ПСТТ не е преустановен, при наличие на необходимите
технически и технологични средства, обучението в дневна форма от разстояние в
електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края
на извънредната епидемична обстановка:
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които
той живее на един адрес;
3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след
разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1 - 3, когато ПГ по ПСТТ не може да осигури провеждането
на дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда
могат да се предоставят от друго, определено от регионалното управление на образованието
училище, което предлага такова обучение или организира дистанционна форма на обучение.
(5) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни
часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
(6) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките
на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата
преподавателска работа се урежда в Наредба 4/2017 за нормирането и заплащането на труда
и ВПРЗ.

