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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПГ ПО ТС „М. В. ЛОМОНОСОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 

ГОДИНА, ОПРЕДЕЛЕНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Извлечение от правилника за дейността (учебна 2020/2021 година) 

Чл.6 Обучението се осъществява в дневна форма. В училището могат да се обучават ученици 

в дневна, дуална, самостоятелна при спазване на разпоредбите на  ЗПУО и  ЗПОО. 

Чл.7 Училището записва  ученици  и лица  над 16 години за обучение в гимназиален етап и за 

придобиване на професионална квалификация  основно от област Добрич. Свободните места 

могат да се попълват от ученици и от други области.  

Чл.8  В училището се осъществява обучение по рамкови  учебни планове, утвърдени от МОН 

и училищни учебни планове, утвърдени от директора, които осигуряват професионална 

подготовка. Успешно завършилите ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят 

на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация. 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

 

Чл. 111. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

      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. 

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. 

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. 
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