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З А П О В Е Д 

№ РД 12 – 423/14.09.2020 г. 
 

 

На  основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти във връзка с  чл. 30, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организацията на дейностите в училищното образование и решение на ПС 

(Протокол № 9/11.09.2020 г.) 
 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

форми на обучение през учебната 2020/2021 година в ОУ „Свети Климент 

Охридски” с. Рударци, както следва: 

➢ дневна; 

➢ индивидуална; 

➢ самостоятелна 

➢ дистанционна  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Основната форма на обучение през уч. 2020/2021 г. в ОУ „Св. 

Климент Охридски” с. Рударци да бъде дневната. 

2. При наличието на определени условия в условията на 

пандемичната ситуация през уч. 2020/2021 г. учениците могат да бъдат 

обучавани в индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на 

обучение. 

2.1.  В индивидуална форма могат да се обучават: 

➢ Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 

комисия, определена в Закона за здарвето, не могат да се обучават в 

дневна за повече от 30 последователни учебни дни. 



➢ Ученици със специални образователни потребности при 

условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО. 

        2.2. В самостоятелна форма, след решение на педагогически съвет, 

може да се обучават: 

➢ Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ издаден от 

съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за 

здарвето, не могат да се обучават в дневна форма; 

➢ ученици с изявени дарби; 

➢ лица, навършили 16 години. 

          2.3. В дистанционна форма на обучение могат да се обучават 

ученици от V и VІ клас в институцията. 

 3. За преминаване и/или записване в някоя от горецитираните форми 

на обучение се подава заявление до директора на училището. 

 4. Всяка форма на обучение, различна от дневната, както и промяната 

формата на обучение, се разглежда от Педагогическия съвет и се 

утвърждава със заповед на директора на училището. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите 

специалисти за сведение и изпълнение. 

 

 

 
       

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА 

Директор 
 

 
 

 

 


