ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “П.П.СЛАВЕЙКОВ” С.МАРКОВО
ул.”Ст.Василев“ 26, п.к.9973, тел. 053517493, e-mail pencho58@mail.bg

Организиране на формите на обучение в ОбУ „ Пенчо П. Славейков”
през учебната 2021 – 2022 година
Формите на обучение, които се организират в ОбУ „Пенчо П. Славейков”, с. Марково
са приети на заседание на Педагогическия съвет на училището, Протокол № 15 /
08.09.2021г. и са утвърдени със Заповед № РД 06- 576 / 09.09.2021 г.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЧО П.
СЛАВЕЙКОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА:
1. Дневна, присъствена-провежда се съгласно, утвърдени училищни учебни планове.
2. Индивидуална форма- включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване.
Обучението се осъществява по ИУП , съгласно чл. 95 от ЗПУО.
3. Самостоятелна, неприсъствена, включваща самостоятелна подготовка и изпити за
определяне на годишни оценки по учебни предмети от училищния учебен план

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение
1. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда
между 8:00 ч. и 17:30 ч. и се организира 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. Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни
часове и текущо оценяване или изпити за определяне на годишна оценка, определена от
държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на
учениците.
Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:
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 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 по препоръка от Екипа за
подкрепа на личностното развитие, която предлага промяна от дневна в индивидуална
форма на обучение на ученик/ци със СОП. Регионалният екип за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците със СОП извършва допълнителна
специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне
на препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се прави от родителя на
ученика съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование,

/при условията на чл. 107, ал. 4/;
5. ученици по препоръка на ЕПЛР /Екипа за подкрепа на личностното развитие/ и
след извършена допълнителна специализирана оценка и изразено становище от
Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП
в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 от ЗПУО:
5.1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от 3 години
5.2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
5.3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
5.4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни
години;
5.5. ученик, който се обучава в самостоятелна форма по желание на родителите и не
постига необходимите компетентности за съответния клас;
Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, разработен по чл. 95 на
ЗПУО и ДОС за учебния план - Раздел V въз основа на съответния училищен учебен
план.
Преминаването на ученик от дневна в индивидуална форма на обучение
се извършва след решение на ПС и заповед на директора.
3.Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и
изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен
план.
В самостоятелна форма може да се обучават:
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 родителя, по реда
на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след решение на експертната комисия към РУО;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план
за дневна форма на обучение.
За преминаване в самостоятелна форма на обучение се подава заявление до директора
на училището, най-късно до 20 учебни дни преди изпитна сесия.
Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират
в сесии – една редовна и две поправителни.
Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на
изпити:
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 срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като
периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната
година.
3. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна
форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на
дейностите през годината:
- За график на изпити в съответната изпитна сесия;
- Конспектите по всеки учебен предмет;
- График за консултации по предмети;
- Наличните учебни материали в библиотеката на училището;

4. Уведомяването се осъществява чрез:
Електронната поща;
Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
Публикуване на сайта на училището на Графика на изпитите за съответната сесия.

