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Чл. 1 /1/ Съгласно  чл. 106, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Професионална земеделска гимназия  „Тимирязев“ организира следните 

форми на обучение: 

1. дневна; 

2. самостоятелна; 

3. индивидуална; 

4. ОРЕС 

5. Хибридна 

6. Комбинирана 

  /2/ Формата на обучение се избира от ученика при условията, че: всеки гражданин 

упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в  

училище по негов избор, доколкото в ЗПУО, в подзаконовите актове по прилагането му и 

в този правилник не е предвидено друго и изборът за малолетните се извършва вместо тях 

и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на 

техните родители. 

/3/ 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, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

3. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 

4. ученик със специални образователни потребности. 

 

/4/ При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на 

обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип за 

подкрепа за личностно развитие  извършва допълнителна специализирана оценка и 

изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. 

Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при 

следните условия:  

1. всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите 

предпочитания и  възможности в детска градина или в училище по негов избор, когато 

това не противоречи на законовите и подзаконови нормативни актове; 

2. изборът за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а 

за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители. 

/5/ За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът издава заповед. 

 

/6/ Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно. 

/7/Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на 

обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната 

година. 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.  

/8/ Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато 

се преминава:  

1. от дневна  и индивидуална, в  самостоятелна форма на обучение;  

2. от индивидуална  за ученици, 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 за повече от 30 последователни 

учебни дни  и за  ученици с изявени дарби  към дневна  форма на обучение.  

 



/9/ Извън описаните случаи промяната на формата на обучение се разрешава от началника на 

регионално управление на образованието - Добрич по подадено заявление от 

родителя/настойника или по искане на директора на училището. 

 

Чл. 2.  В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за 

останалите форми обучението се организира за отделен ученик.  

 

Чл.3./1/ Обучението в самостоятелна форма се организира за отделен ученик 

1  В самостоятелна форма се обучават ученици в задължителна училищна възраст, които 

по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната 

експертна лекарска комисия, определена в Закон за здравето, не могат да се обучават в 

дневна форма 

2.  В самостоятелна форма се обучават ученици в задължителна училищна възраст – по 

желание на ученика или родителя 

3.  В самостоятелна форма се обучават ученици с изявени дарби 

4  В самостоятелна форма се обучават ученици навършили 16 години 

/2/ Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици , за които 

регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, 

че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална 

образователна подкрепа при условия и по ред, определени  в държавния образователен 

стандарт за приобщаващо образование 

/3/ Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на 

годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план – за дневна форма 

/4/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед 

на директора на училището. 

/5/Изпитите се организират и провеждат в една редовна(януари) и две поправителни(юли 

и август)сесии. 

/6/Заявления за допускане до изпитна сесия се подават до 10 дни преди началото на 

сесията. 

Чл.4./1/  Индивидуална форма на обучение се организира за отделен ученик 

1  Индивидуална форма на обучение се организира за ученици, 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 присъствена 

форма  повече от 30 последователни учебни дни; 

2  Индивидуална форма на обучение се организира за ученици, които по семейни причини 

желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове 

3  Индивидуална форма на обучение се организира за ученици с изявени дарби 

4.  Индивидуална форма на обучение се организира за ученици със специални 

образователни потребности, за които екипът за подкрепа на личностното развитие 

препоръчва преминаване от дневна в индивидуална форма 

5.  Индивидуална форма на обучение се организира за ученик ненавършил 16 години , 

чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас  

6. Индивидуална форма на обучение се организира за лице,  прекъснало обучението си за 

повече от три години 



7. Индивидуална форма на обучение се организира за лице, което не може успешно да 

завърши един и същ клас повече от три учебни години. 

/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 утвърден от директора 

/4/ Индивидуалните учебни часове се провеждат в  ПЗГ”Тимирязев”: 

/5/ Когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в 

домашни или болнични условия, а в определени случаи – в център за подкрепа на 

личностното развитие. 

/6/  Условията и редът за организиране на изпита при тази форма на обучение се 

определят със заповед на директора.  

 

Чл.5.  Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма 

на обучение, както и учениците, желаещи да променят формата на обучение  подават 

писмено заявление до директора на училището.  

Чл.6  Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма 

могат да променят формата в началото на учебната година. Промяна на формата се 

допуска и по време на учебната година, когато се преминава:  

1. от дневна, в самостоятелна или индивидуална форма на обучение; 

Чл.7. (1) Организацията на обучението в дневна, индивидуална и самостоятелна 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 на 

учениците  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


