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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

За организация на учебния процес в самостоятелна 

форма на обучение 

 
   В правилника за дейността на ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа в чл. 22 е описана 

организацията на учебния процес в самостоятелна форма на обучение и тя е следната: 

1. В рамките на една учебна година се организират две редовни и една 

поправителна сесии. 

2. Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до 

директора на училището най-късно 20 /двадесет/ дни преди всяка изпитна сесия. 

3. В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида 

подготовка, на които желае да се яви през съответната сесия. 

4. За учебната 2017/2018 година сроковвете за подаване на заявление са следните: 

 

4.1.За Първа Редовна сесия – 01. 12.2017 г. – 20.12.2017 г. 

4.2.За Втора редовна сесия за учениците – 14.05.2018 г. – 31.05.2018 г. 

4.3.За Първа поправителна сесия за учениците – 15.08.2018 г. – 30. 08. 2018 г.  

4.7. Правото на допълнителна поправителна сесия по ред, определен от директора  

на училището, се отнася и за учениците в самостоятелна форма на обучение, при 

наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, които са 

възпрепятствали явяването при  разрешаване на допълнителна сесия от министъра на 

образованието и науката, но не по-късно от 14.09.2018 г.  

5. Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед 

на директора в месеците януари,   юни,  август-септември.  

6. За учебната 2017/2018 г. са определени следните дати: 

 

6.1.Първа Редовна сесия – 02.01.2018 г. – 12.01.2018 г. 

6.2.Втора редовна сесия за учениците      – 04.06.2018 г. – 14.06.2018 г. 

6.3. Първа поправителна сесия за учениците – 04.09.2018 г. – 14.09.2018 г.  

7. Учениците, обучаващи се на самостоятелна форма на обучение полагат изпити 

за определяне на годишна оценка  съгласно чл.29 6  ал. 1 и ал. 2 от Наредба №3 

/15.04.2003 г. за системата за оценяване.  

8. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния предмет и 

съответния вид подготовка, изучавано през учебната година. 

9. За всяка изпитна сесия със заповед на директора се определят  условията и 

редът за организиране и провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на 

учениците в самостоятелна форма  на обучение.  
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10. Съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №3/ 15.04.2003 г. за системата на оценяване, 

изготвените задачи, материали и критерии за оценяване се утвърждават от директора на 

училището. 

11. . Всички изпити за определяне на годишна оценка се провеждат при спазване 

чл. 29 б, чл. 29 д, 29 е и 29 з от Наредба №3 /15.04.2003г. за системата за оценяване 

12. Ученици, които имат оценка Слаб 2 по учебен предмет от ЗП, ПП или 

ЗИП (РДП) на редовните и поправителните сесии или не са се явили, повтарят 

класа. 

13. При повтарянето 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 
14. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за 

съответната учебна година, но не е подавал заявление и не се е явявал на изпити през 

регламентираните сесии, се счита за преустановил обучението си за съответната учебна 

година. 

 

 


