
Професионална гимназия по тeхника и строителство 

“М.В.Ломоносов”  

 

 

 

                                                                   З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 59 

 Добрич, 29.09.2017 г. 

 
      На основание чл. 259, ал. 1  и  чл. 112, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 37 от НАРЕДБА № 10 

за организация на дейностите в училищното образование, чл. 38, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба 

№11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Раздел III, Форми на обучение, 
Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗПОО 

  

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

        Следните условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите с 

ученици в самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 година. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.   В самостоятелна форма на обучение   в ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ се обучават: 

     1.1 лица, навършили 16 години и  незавършили  средна образователна степен които: 

 желаят да се обучават в самостоятелна форма 

 са наказани  със заповед на директора, след решение на ПС  на гимназията с 

преминаване в самостоятелна форма на обучение. 

     1.2.  Ученици до 16 години, незавършили  средна образователна степен 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. 

 са навършили 14 години,  при информално писмено желание,  съгласие от  страна на  

родителите  и след решение на експертна комисия, създадена към регионалното 

управление на образованието. 

     1.3. ученици с изявени дарби; 

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

от ЗПУО. (Ученици, нуждаещи се от психологическа и педагогическа подкрепа) 

3. Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от 

ученика, който се подготвя самостоятелно за тях. 

4. При СФО се прилага избран от ученика  утвърден училищен учебен план за дневна форма. 

5. Учениците в СФО,  които започват обучението си през учебната 2017 – 2018 г.,  се обучават 

за придобиване на професионално образование по училищни учебни планове и учебни 

програми, утвърдени при условията и по реда  на ЗПУО. 

6. Учениците в СФО, започнали обучението си в училище преди учебната 2017 – 2018 г. се 

обучават и завършват обучението си за придобиване на професионално образование по 

училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на 

отменените ЗНП. 

7. Учениците в СФО, навърши 16 години и завършили основно образование преди учебната 

2016 – 2017 г., се записват в IX клас  като полага приравнителни изпити по учебните предмети 

или модули,  включени в задължителните и избираемите учебни часове на училищния учебен 

план за VIII клас, действащ по време на записването, ако не са ги  изучавали. 

8. Учениците от СФО,  навършили 16 години и завършили клас от гимназиалната степен преди 

2016 – 2017 г., се записват в следващ клас в училище за придобиване на професионално 

образование или професионално обучение, като полага приравнителни изпити по учебните 

предмети или модули, включени в задължителните и избираемите учебни часове на училищния 



учебен план, действащ по време на записването, за класовете от VIII клас до съответния клас, в 

който се записва, ако не са изучавали  тези учебни предмети/модули. 

9. Учениците от училището, които прекъснали обучението в дневна, задочна или самостоятелна 

форма на обучение и желаещи да го продължат и възстановят статута си на ученик се явяват на 

приравнителни изпити, ако действащия рамков учебен план, въз основа на който е разработен 

съответния училищен учебен план е различен от рамковия или типовия учебен план. въз основа 

на който е разработен училищният учебен план, по който лицето е започнало обучението си. 

10. Обучението в самостоятелна форма се организира за отделен ученик. 

11. Изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/ 2018 г  се 

провеждат по следния график: 

I сесия: месец ноември 2017 година: 30.10.2017 г. до 25.11.2017 г. 

II сесия: месец януари 2018 г. 08. 01.2018 г до 02.02. 2018 г. 

III сесия месец март: 05.03.2018 г до 30.03.2018г. 

IV сесия месец август-септември (ликвидационна):27.08.2018г до 13.09.2018 

 

II. ЗАПИСВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 12. За записване или за продължаване на обучението в СФО се подава заявление в срок до 

15.09.2017 г. (съгласувано с родител за учениците под 16 години)   

13. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 

учебни дни преди изпитна сесия, с изключение на учениците до 16 години. 

14. За продължаване на обучението в следващ клас подават заявление само учениците, 

положили успешно всички изпити по учебните предмети от предходния клас 

15 . Ученици, които не са положили успешно всички изпити по учебните предмети от 

предходния клас, подават заявление за обучение в СФО в същия клас, като през учебната 

година съгласно чл. 127 от ЗПУО полагат изпити само по учебните предмети, по които имат 

оценка Слаб (2) или по които не са се явили в регламентираните сесии. 

16. Ученици, които се обучават в дневна, задочна  и  самостоятелна форма могат да променят 

формата на обучението си преди началото на учебната година. 

17. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се 

преминава от дневна или задочна форма на обучение  в  самостоятелна форма на обучение 

18. Учениците в СФО се вписват в електронния регистър на училището и се утвърждават със 

заповед на директора в началото на учебната година, която се актуализира при актуализацията 

на данните в НЕИСПУО. 

        III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

19. Учебната година започва на 15.09.2017 г. и завършва на 14.09.2018 г. 

20. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишна оценка по учебните предмети. 

21. При СФО се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за съответния клас 

в дневна форма на обучение 

22. Учениците от СФО  се явяват по всеки учебен предмет  от всеки клас от училищния учебен 

план, по който се обучават. 

23. Учебният процес за учениците от СФО включва самоподготовка, получаване на 

консултации от учител/и по конкретна учебна дисциплина и явяване на изпити за определяне 

на годишна оценка по време на изпитни сесии през учебната година. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

24. Учениците, обучаващи се в СФО се подготвят самостоятелно и  имат право да: 

• посещават консултациите по различните учебни предмети, съгласно утвърдения график 

за консултациите в училището:  

• ползват училищната библиотека. 

• получават конспекти по учебните предмети 

25. Ученици от СФО, които в рамките на определените сесии, не са се явили на три 

последователни сесии  и не са подали заявление да продължат обучението си през учебната 

година, се считат за отпаднали и се заличават от електронния регистър на училището. За да 

бъдат включени в обучението те трябва да подадат отново заявление.  



26.Учениците в СФ се информират за датите за полагане на изпитите  чрез: телефонно 

позвъняване; електронна поща; публикуване на сайта на училището на графика за провеждане 

на съответната сесия, публикуване на сайта на училището графика за консултации на 

учителите; 

27. За учениците от СФО,  навършили 16 години се допуска обучение в  два  последователни 

класа в една учебна година. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили 

всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

28.  Ученик, който преминава от дневна в СФО, продължава обучението си по същия учебен 

план, по който е започнал. При оформена годишна оценка по учебен предмет , различна от слаб 

2, след приключване на 1-я срок, не полага изпит по този предмет.  

29. Завършването на клас и на степен на образование в дневна или самостоятелна форма на 

обучение , се удостоверява с едни и същи по вид документи. 

30. Ученици, придобили средно образование и желаещи да придобият професионална 

квалификация, да се обучават по друга професия, или професия с по-висока  професионална 

квалификационна степен, се обучават в самостоятелна платена форма на обучение като:  

 Подават заявление до директора на гимназията  

 Сключват с директора договор за финансиране на обучението. 

 

V. ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО 

31. Организацията и провеждането на изпитите за определяне на годишна оценка се 

осъществява съгласно Наредба №  11 / 01.09.2016 за оценяване резултатите от обучението на 

учениците и Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване. 

32. Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишна 

оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната 

година. 

33.Заявления за явяване на изпити в съответните сесии  се подава  в следните срокове:  

 I сесия: месец ноември 2017 година: до 20.10.2017 г. 

 II сесия: месец януари 2018 г. : до 22.12.2017 г. 

 III сесия месец март: до 23.02.2018 г. 

 IV сесия месец август-септември (ликвидационна): до 20.08.2018 г. 

34. За всяка изпитна сесия със заповед на Директора се определят условията и редът за 

организиране и провеждане на изпитите за определяне на годишната оценка на учениците в 

СФО. 

35. До края на месец октомври учителите, назначени на щат в училището представят на 

директора за утвърждаване конспекти, изпитни билети, тестове и критерии за оценяване в 

съответствие с учебното съдържание на утвърдените от МОН, учебни програми и/или 

тематични планове по учебни предмети, по които преподават.  
36. При наличие на изпити по учебни предмети, които не се изучават през учебната година 

директорът сключва допълнителни договори с външни учители, или възлага със заповед на 

учители на щат в училището изготвянето конспекти, изпитни билети, тестове и критерии за 

оценяване. 

37.  Изпитите се провеждат по утвърден от директора на училището график, като в един ден се 

полага изпит само по един предмет. 

38. На ученик, който не се е явил на изпит  в определения по графика ден по уважителни 

причини, директорът на училището може да се разреши явяване на допълнителна дата  след 

подаване на заявление в срок до последната дата на текущата сесия, с приложени документи, 

доказващи причината. 

39.  Допълнителните дати за  провеждане на изпити се утвърждават  от директора в график до 

10 дни след приключване на изпитната сесия. На допълнителна сесия имат право само тези 

ученици, които имат уважителни причини за пропускане на определената/ните дати за 

изпитите. 

40. Изпитите са писмени; изпити с писмена и устна част; изпити с писмена и практическа част 

и практически. Продължителността на изпитите в зависимост от тяхната форма е: 

 До три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 



  до 30 минути -за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и 

устна част; 

 до 150 минути -за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът 

включва писмена или практическа част. 

41.  След приключване на писмения изпит квесторите оформят протоколите за дежурство, 

които се предават на директора на училището заедно с писмените работи, подредени по реда на 

вписване на учениците в протокола 

42.  Оценката от изпитите се вписва в протоколи за резултата от изпит с точност до единица; 

43.  Когато изпитът се провежда в няколко части (писмена и устна част или писмена и 

практическа част) крайната оценка е средноаритметична от оценките, поставени във всяка част, 

ако никоя от тях не е Слаб 2. 

44.  След проверка на изпитните работи, комисията по оценяване оформя изпитен протокол, 

който се предава на директора на училището, заедно с писмените работи. 

45.   Протоколите се съхраняват в класьор до 5 години, а след това -в архива на училището 50 

години. 

 


