
ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. ХАСКОВО 

ул. „Страшимир“ №37, e-mail:kiril_imetodiy@abv.bg, тел. 038 / 66 82 88; 66 68 98 

 
 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:......................... 

ИВАНКА СТОЯНОВА 

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
 

Чл. 99. (1) Училищното обучение в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява в 

дневна форма. Тя е присъствена и се провежда между 8.00 и 18.00 часа в учебните дни. 

(2) Училището осигурява обучение и в индивидуална, самостоятелна и комбинирана 

форма на обучение. 

Чл. 100. Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за 

отделен ученик. 

Чл. 101. (1) В индивидуална форма може да се обучават: 

1. 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, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 

последователни учебни дни; 

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си 

за един или повече класове; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. ученици със специални образователни потребности; 

(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 по чл. 95 от ЗПУО. 

(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите, когато ученикът 

не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или 

болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно 

развитие. 

Чл. 102. Ученици, които следва да се обучават в индивидуална и самостоятелна форма 

на обучение, подават писмено заявление до директора 



 

Чл. 103. Индивидуална форма се организира в домашни условия, след издадени 

медицински документ от ЛКК до 12 учебни часа седмично. 

Чл. 104. Знанията и уменията се оценяват : 

- по здравословни причини – чрез текущи проверки; 

- за даровити деца – чрез изпити. 

Чл. 105. Условията и редът за организиране и провеждане на изпити се определя със 

заповед на директора. 

Чл. 106. Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците 

се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно 

държавните образователни изисквания. 

Чл. 107. Самостоятелна форма на обучение се организира за : 

1. ученици в задължителна училищна възраст, 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; 

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по 

реда на чл. 12, ал. 2; 

3. ученици с изявени дарби; 

Чл. 108. Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 

дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от 

училищния или индивидуалния учебен план. (чл.114 от ЗПУО) 

1. Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 

индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за 

ученици с изявени дарби. 

2. Комбинирана форма на обучение може да се организира за: 

- ученик със специални образователни потребности; 

-. ученик с изявени дарби; 

- ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което 

не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при 

условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се 

преподава; 

- ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от 

разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако 

преместването се извършва след началото на втория учебен срок. 



Чл. 109. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със 

заповед на директора на училището. 

Чл. 110. Промяната на формата на обучение става в началото на учебната година. 

Промяна се допуска по време на учебни занятия при преминаване от дневна в 

индивидуална или самостоятелна форма. Промяната на формата на обучение се гласува 

на педагогически съвет. 

Чл. 111. За промяната на формата на обучение директорът издава заповед. 
 

 

 

Формите на обучение са приети на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол №11/14.09.2022 г. и утвърдени със Заповед №446/14.09.2022 г. на директора 

на училището. 
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