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Директор: Г. Гогова 

 

 

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

в СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня 

 

за учебната 2021/2022 година 

 

Формите на обучение са заложени в глава IV от Правилник за устройството и 

дейността на СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня 

 

IV. Форми на обучение 

Чл. 71 Училищното обучение в СУ „Христо Ботев“ се осъществява в дневна,  

самостоятелна  и индивидуална форма на обучение. 

1. Дневната форма на обучение е присъствена или в дистанционна среда. Тя 

включва и  дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните 

дейности и часа на класа. 

2. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма на обучение, 

при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни 

предмети от учебния план. 

3. Индивидуалната форма на обучение в СУ „Христо Ботев“ при необходимост 

се предоставя на учениците съобразно чл.111 от ЗПУО. 

 

Чл.72 (1) Самостоятелната 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 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, 

създадена към регионалното управление на образованието. 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

 

(2) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за 

паралелка, избран от ученика. 

(3)Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани 

в сесии при следния график за учебната 2021/2022 год.: 



1. Редовна сесия: 05.01.2022г.- 11.02.2022.г. 

2. Първа поправителна сесия : 01.06.2022г.- 08.07.2022г. 

3. Поправителна сесия за XII клас: 04.05.2022г.- 13.07.2022г. 

4. Втора поправителна сесия : 02.09.2022г.- 10.10.2022г. 

(4) Ред  за полагане на изпити  в самостоятелна форма: 

1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в 

началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия; 

2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на 

изпити в съответните изпитни сесии,  като периодично се информират за 

предстоящите дейности за приключване на учебната година. 

3. На заместник-директора по учебната дейност се възлага цялостната организация 

при подготовката и провеждането на изпитите. 

4. Учениците от самостоятелната форма на обучение се информират чрез поставяне 

на видно място на: 

• Заповедта с графика на изпитите; 

• График за консултации на учителите; 

• Справка за резултатите от изпитите 

 

Формите на обучение в СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня се публикуват на 

интернет страницата на училището и се актуализират ежегодно.  

 

 
 


