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3. обща подкрепа по смисъла на чл. 16, ал. 2 т. 3-5 за усвояване на българския книжовен език 
по ред и при условия, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование;  
4. комплекс от други мерки от общата и/или допълнителната подкрепа в зависимост от 
потребностите на конкретното дете или ученик в съответствие с държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование.  
Чл. 115. (1)Допълнително обучение по български език и литература като част от общата 
подкрепа за придобиване на очакваните резултати от обучението по учебния предмет, 
определени в учебната програма за съответния клас, се провежда чрез допълнителни учебни 
часове извън училищния учебния план по време на учебните занятия и/или по време на 
лятната ваканция, съобразно потребностите на всеки ученик.  
(2) Условията и редът за организиране на допълнителното обучение по ал. 1 се определят в 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  
Чл.116.(1) Допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на 
приобщаването на децата на мигранти и на бежанци, се провежда индивидуално или в група – 
по решение на директора след становище от координиращия екип за личностно развитие, 
съобразно потребностите на всяко дете, възрастта и здравословното му състояние. 
(2) Допълнителното обучение по български език като чужд за децата на мигранти и на 
бежанци е с продължителност, както следва:  
1. за ученици, обучаващи се в начален образователен етап – 90 учебни часа, по 3 часа 
седмично;  
2. за ученици, обучаващи се в прогимназиален образователен етап – 120 учебни часа, по 4 часа 
седмично; 

ГЛАВА ДЕСЕТА. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЯТА И 
УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ І.ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 
Общи положения 
Чл. 117. (1)Училищното обучение в Об.У „Иван Вазов" се осъществява в дневна форма на 
обучение. 
(2) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 
училището е преустановен, се осъществява, доколкото е възможно, от разстояние в 
електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 
технологии. 
Чл.118(1) При необходимост училището може да организира самостоятелна, 
индивидуална и комбинирана форма на обучение. 

(2) Училището осигурява обучение в самостоятелна, индивидуална и комбинирана 
форма на обучение за ученици, които по здравословни причини не могат да бъдат 
включена в дневна форма. 

(3) Училището не организира самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 
1 6 години. 

(4) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище 
форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се 
публикуват и на интернет страница на училището. 

(5) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от 
педагогическия съвет на училището. 

Чл.119. (1) В самостоятелна форма могат да се обучават: 
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.l 2, ал.2 от ЗПУО; 
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3. ученици с изявени дарби; 
4. ученици, които имат наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО; 
5. ученици, ненавършили 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години 
възрастта за съответния клас, след предложение от екипа за подкрепа на личностното 
развитие. 
(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне 
на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за 
дневна форма. 

(4) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 
сесии: 
1. редовните сесии за учебната година са през януари и юни, а поправителните — до 
една седмица след приключване на учебната година и до една седмица преди започване 
на новата учебна година; 
2. сесиите и изпитите могат да се организират и в друго време, след подадено заявление 
от родител / представител на ученика. за ученици със здравословни проблеми или за 
спортисти с национални и международни участия. 
(5) За лицата по ал.1, т.4 по решение на директора на училището се допуска обучение за 
завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само 
ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния 
клас. 
(6) Учениците по ал.1, т.2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, 
продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на 
обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно 
развитие. 
(7) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал.1, т.2 се организира след 
решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на 
образованието. 
Чл.120. (1) В индивидуална форма може да се обучават: 
1.yченици. 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, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 
последователни учебни дни; 
2. ученици. които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението 
си за един или повече класове; 
3. ученици с изявени дарби; 
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл.107,ал.4 от 

ЗПУО 
5. учениците в случаите по чл.107, ал.2, т.1 — 4 от ЗПУО. 
(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване 
или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 
(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл.95 от ЗПУО. 
(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. 
(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание 
на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на 
училището. 
Чл.121. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по 
реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета 
от училищния или индивидуалния учебен план. 
(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 
индивидуален учебен план за: 
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1. ученици със специални образователни потребности; 
2. ученици с изявени дарби. 
Чл.122. (1) Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна и 
комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една 
форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за 
организацията на дейностите в училищното образование. 
(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда 
на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението. 

Чл. 123 (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 за: 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години 
възрастта за съответния клас; 
2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 
3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни 
години; 
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО: 
6. ученик със специални образователни потребности. 
За записване или за промяна на формата на обучение за конкретна учебна година 
ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на 
училището. 
Чл. 124. (1) Ученици, които се обучават в дневна форма на обучение, могат да 
променят формата на обучението си преди началото на учебната година. Промяната на 
формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на 
образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по искане на 
директора на училището за случаите уредени в нормативен акт. 
 

РАЗДЕЛ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
Чл. 125. 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)B самостоятелна форма може да се обучават ученици, съгласно чл. 112 от ЗПУО. 
(4).В рамките на една учебна година учениците от самостоятелна форма на обучение имат 
право да се явят по всеки учебен предмет пай-много 3 пъти (една редовна и 2 поправителни 
сесии). 
(5).Сесиите се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците: януари, 
юни, август-септември. 
(6) На ученици преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение по време на учебната 
година и редовната (януарска) сесия е преминала, директорът определя със заповед друга 
редовна сесия. 
(7) Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до 
директора на училището — 10 учебни дни преди всяка изпитна сесия. В заявлението ученикът 
е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през 
съответната година. 
(8)Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по предмети от 
един клас за дадена учебна година. 
(9) Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за 
датите на изпитите. 
 (10) Учениците, които в рамките на определените сесии през учебната година, не са се 
явили на нито един изпит се считат за отписани. 
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(11) Редовните изпитни сесии за учениците по чл. 12 от ЗПУО се организират в края на всеки 
учебен срок. 
(12) Учениците по чл. 12 от ЗПУО, които не постигат необходимите компетентности в 
съответния клас продължават обучението в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО, 
препоръчана от екипа за подкрепа на личностно развитие. 
 
РАЗДЕЛ ІІІ. ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 
Чл.126. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен 
процес в училището е преустановен, се осъществява, доколкото е възможно, от 
разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и 
комуникационните технологии. 

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от 
ЗПУО, присъственият образователен процес в училището е преустановен само за 
отделна паралелка, след заповед на директора на училището, обучението на 
учениците в нея се осъществява, доколкото е възможно, от разстояние в електронна 
среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 
технологии. 
(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал.   2 от ЗПУО и 
след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически 
и технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 
30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, индивидуална 
или комбинирана форма на обучение, който по здравословни или други уважителни 
причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. 
(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 
образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на 
необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, 
индивидуална  или комбинирана 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 разреше ние на началника на регионалното управление на образованието. 
(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се осъществява от 
училището, в което са записани учениците. 
(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал.   4 се осъществява   от 
училището, в което е записан ученикът, а при невъзможност — от друго училище, 
което предлага такова обучение, или от училище по чл. 38, ал. 15 от Наредба 
№ 10 от 2016 г. Конкретното училище, което ще извърши обучението, се определя от 
началника на регионалното управление на образованието. 
(7) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и 
технологични условия за участието в обучението от разстояние в електронна 
среда, а когато той е непълнолетен — те се осигуряват от родителите му. 
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Чл. 127 (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни 
учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от 
обучението и оценяване. 

(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност 
несинхронно. 
(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 
учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с 
ученика. 
(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 
учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с 
останалите ученици. 
(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и  
текущото  оценяване  се  осъществяват при синхронно взаимодействие на 
учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група. Чл. 
чл.128. (1) За обучение от разстояние в електронна  среда  в случаите  по чл. 187, ал. 
3 и ал. 4, т. 1 и 2 ученикът при  условията  на  чл.  12,  ал. 2  от  ЗПУО подава 
заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага  декларация от 
родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински 
документ. 
(2) При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна среда 
директорът информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след 
подаване на заявлението или в същия срок изпраща документите на началника на PУO 
за проучване на възможностите друго училище да осигури обучението. 
(3) Началникът на PУO информира родителя не по-късно от 3 работни дни от 
датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на 
обучението от друго училище. 
(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда 
директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед. 
(5) Обучението по чл. 187, ал. 3 и 4 се прекратява: 
1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни 
причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение; 
Чл. 129 (1). Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове 
подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да 
надвишава: 
1. двадесет минути — в началния етап; 
2. тридесет минути — в прогимназиалния етап; 
(2) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за 
дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на 
часовете от дневното разписание. 
Чл. 130(1). Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно 
обучение от разстояние в електронна среда. 
(2) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 
учебни часове следват утвърденото седмично разписание. 
(3) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът 
оповестява на електронната страница на училището график за дистанционните учебни 
часове и за текущата обратна връзка и оценяването. 


