
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГРАД АЛФАТАР 

ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

П.к.7570; ул. „Христо Ботев”, ул.”Христо Ботев” 2; тел.:086732267; 

е-mail: oualfatar@abv.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ: (п) 

ЮЛИЯН ДРАГНЕВ 

ДИРЕКТОР НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ 

ГР. АЛФАТАР 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

В  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

„ХРИСТО БОТЕВ“ 

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

 

Формите на обучение са приети от Педагогическия съвет на проведено заседание на 

03.09.2021 г../съгласно чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното 

образование/и са заложени в Глава втора, раздел III   на Правилника за устройството 

и дейността на Основно училище “Христо Ботев“. 
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Училището може да организира: 

1. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

 В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки  

и групи.  Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се 

провежда между 8.15 и 18,00 часа в учебните дни. 

 Организира се за паралелки или групи в учебни часове през 

учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или 

модули. В дневната форма на обучение се включват и дейностите по 

целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на 

класа. 

2. ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както  

и изпити или текущи проверки по учебни предмети ако това е предвидено 

с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището. 

 Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

- ученици, които по здравословни причини не могат да 

посещават училището повече от 30 последователни учебни дни. 

- за даровити ученици както и за ученици, които по семейни 

причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или 

повече класове. 

- в домашни условия въз основа на медицински документ, 

издаден от ЛКК, като осигурява от 8 до 12 часа седмично. 

- знанията и уменията на учениците се оценяват с текущи 

проверки или чрез изпити. Условията и редът за организиране и 

провеждане на изпитите се определят със заповед на директора. 

3.  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 Самостоятелната форма на обучение е не присъствена форма, при  

която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по 

учебни предмети съгласно училищния учебен план.  Може да се 

организира за: 

- ученици в задължителна училищна възраст, които по 

здравословни причини, удостоверени с медицински документ , издаден от 

експертна лекарска комисия,не могат да се обучават в дневна форма; 

- ученици в задължителна училищна възраст - по желание на  

ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на 

експертна комисия, създадена към регионалното управление на 

образованието; 

- ученици с изявени дарби; 

- лица, навършили 16 години. 

 При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от  



ученика утвърден училищен учебен план. 

  Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по  

чл. 31, ал. 4 на Наредба № 10от 01.09.2016г.може да се подаде и до 20 

учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на 

училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2. 

  Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са  

организирани в две сесии в края на учебните срокове. 

 Допуска се обучение за завършване на два класа в една година за  

ученици, навършили 16 години, ако са заявили това свое желание при 

подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4 на Наредба № 10 от 01.09.2016 

г..Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили 

всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

 Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за  

ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО. Учениците, които се обучават в 

самостоятелна форма по желание на родителите и не постигат 

необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението 

си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за 

личностно развитие. 

4. Обучение от разстояние в електронна среда"  

 Когато поради извънредни обстоятелства присъственият  

образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по 

чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, с изключение на обявяването на ден за 

честване на празника на общината, след заповед на министъра на 

образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, 

вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение на 

обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

 Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл.  

105, ал. 5 от ЗПУО, присъственият образователен процес в училището е 

преустановен само за отделна паралелка, след заповед на директора на 

училището, обучението на учениците в нея се осъществява, доколкото и 

ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии. 

 По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2  

от ЗПУО и след заповед на директора на училището, при наличие на 

необходимите технически и технологични условия, обучение от 

разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се 

осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, 

индивидуална или комбинирана форма на обучение, който по 

здравословни или други уважителни причини,удостоверени с документ, не 

може да посещава училище. 



 При обявена извънредна епидемична обстановка, 

- преустановен, при наличие на необходимите технически и  

технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или 

комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва 

за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната 

епидемична обстановка: 

-  ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или 

здравето му; 

-  ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински  

документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или 

здравето на лица, с които той живее на един адрес; 

-  по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2  

от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на 

образованието. 


