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ПРАВИЛА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ОБУЧЕНИЕТОИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НАОБУЧЕНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
На основание чл. 112, ал. 1 от ЗПУО и чл. 37 от НАРЕДБА No 10 от01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование и решение на ПС –Протокол №
1/ 15.09.2021г.
СЕ О П Р Е Д Е Л Я Т:
следните условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите с
ученици в самостоятелна форма на обучение в ОбУ ” Пенчо П. Славейков” , с.
Марково:
1.В самостоятелна форма може да се обучават:
1.1.ученицив 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;
1.2. ученици в задължителна училищна възраст –по желание на ученика или родителя,
по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
1.3. ученици с изявени дарби;
1.4. лица, навършили 16 години.
2.Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне
на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
3.При самостоятелна форма на обучение се прилага действащ училищен учебен план за
дневна форма-чл. 112, ал. 4 от ЗУПО.Преподавателите изготвят конспекти, изпитни
билети или тестове и критерии за оценяване по съответните предмети за учениците
самостоятелна форма на обучение. Конспектите трябва да са съобразени с действащите
учебни програми по предметите. Конспектите, изпитните билети и критериите за
оценяване се подписват от директора.
4.Учениците по ал. 1,т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас,
продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма
на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно
развитие.

5.Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след
решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на
образованието.
6.За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за
учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол
на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на
образованието. В комисията задължително участва представител на Агенцията за
социално подпомагане.
7.За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в
самостоятелна форма, ученикът подава заявление до директора.Заявлението може да се
подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, с изключение на учениците по чл. 47,
ал. 1, т. 2.
8.Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии за всеки
предмет по учебен план:
9.За ученици,преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение поради
наложено наказание по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО и редовната /януарска/ сесия е
минала, директорът със заповед определя друга редовна сесия.
10.Редовните изпитни сесии за учениците по чл. 37, ал. 7от Наредба N10/01.09.2016г. за
организация на дейностите в училищното образование се организират в края на всеки
учебен срок.
11.Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на
годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано
през учебната година.
12.Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след
предварително подадено заявление, в което ученикът може да посочи учебните
предмети , на които желае да се яви през съответните сесии.
13.Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най-късно
20 дни преди всяка редовна изпитна сесия.
14.Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет наймного 3 пъти в една учебна година/редовна, I първа поправителна и II поправителна
сесия/. До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на
редовната.
15.Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, като в един
ден се полага изпит само по един предмет.
16.Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по
предмети от един клас за дадена учебна година. Изключения се допускат за лица,
навършили 16 години, които могат да завършат два класа в една учебна година,ако са

заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване. Те полагат
изпити за следващ клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за
завършване на предходния клас. При повтаряне на учебната година се явяват само по
онези предмети по които не са взели изпитите си в предходната година. След редовна и
поправителна сесия имат право на втора поправителна сесия за предметите, които се
изучават в съответния клас.
17. Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:
а) Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна
форма, уведомява учениците за правилата на училището при организирането на
дейностите през годината:
- За насрочване на график за изпити в съответната изпитна сесия;
- Конспектите по всеки учебен предмет;
- Наличните учебни материали в библиотеката на училището;
б) Уведомяването се осъществява чрез:
- телефонно позвъняване;
- електронна поща;
- поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
- публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни
дисциплини;
- публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите;
в) Справка за резултатите от изпитите учениците от самостоятелна форма на
обучение получават от лицето, определено за класен ръководител.
18.На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат уважителни
причини за пропускане на редовната и поправителните сесии. Явяването на
допълнителна сесия може да се разреши след подадено заявление с приложени
документи, доказващи причината.На допълнителна сесия могат да се явят и ученици,
получили слаби оценки на не повече от два предмета през учебната година.
19.Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не са се
явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през
следващата учебна година, се считат за отпаднали и се заличават от електронния
регистър на училището. За да бъдат включени в обучението, те трябва да подадат
отново заявление. Заявлението се подава до 15 септември на новата учебна година.
20.Изпитите са писмени; изпити с писмена и устна част; изпити с писмена и
практическа част и практически. Продължителността на изпитите в зависимост от
тяхната форма и съгласно чл. 41, ал. 6, т. 3 (а-г) от Наредба No 11/01.09.2016 г.за
оценяване на резултатите от обучението на учениците е:
20.1. три астрономически часа -в случаите, когато изпитът е писмен;
20.2 до 30 минути -за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от
писмена и устна част;

20.3. до 150 минути -за писмената или за практическата част в случаите,когато
изпитът включва писмена или практическа част.
21.След приключване на писмения изпит квесторите оформят протоколите за
дежурство, които се предават на директора на училището заедно с писмените работи,
подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
22. След проверка на изпитните работи, комисията по оценяване оформя изпитен
протокол, който се предава на директора на училището, заедно с писмените работи.
23.Протоколите се съхраняват в класьор до 5 години, а след това -в архива на
училището 50 години.
24.Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата учебна
година, при успешно полагане на изпитите по всички предмети,съгласно училищния
учебен план.
25. За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в
една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението. Те полагат
изпити за следващ клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за
завършване на предходния клас –чл. 37, ал. 6. от НАРЕДБА No 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование.
26. Ученик, който преминава от дневна в СФО, продължава обучението си по същия
учебен план, по който е започнал. При оформена годишна оценка по учебен предмет
/различна от слаб 2/, след приключване на 1-я срок, не полага изпит по този предмет.
27. Завършването на клас и на степен на образование в дневна или самостоятелна
форма на обучение , се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно
държавните образователни –Наредба No8/11.08.2016 г.
28.Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна,индивидуална,
самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, могат да променят
формата на обучението си преди началото на учебната година, съгласно чл.32, ал.1 –3
от Наредба 10/01.09.2016г за организация на дейностите в образованието.Промяната на
формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:
1. От дневна в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана
форма на обучение;
2.За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.
29. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в една
редовна и две поправителни сесии. Изпитните сесии за самостоятелна форма на
обучение през учебната 2021 / 2022г. се провеждат по следния график:
Редовна сесия
Поправителна сесия

15.11.2021 г. – 17.12.2021г.
21.02.2022 г. – 25.03.2022 г.

Втора поправителна сесия

16.06.2022 г. –09.07.2022г.

30. При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици се
явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.
31. Необходими документи за записване в самостоятелна форма на обучение:
а) Заявление до Директора на училището (по образец), което се регистрира в
училищната документация до 14.09. и до 20 дни преди съответната сесия на
съответната учебна година;
б) удостоверение за завършен клас;
в) при наложена санкция – заповед на Директора на училището;
г) при постъпване всеки ученик получава копие от настоящия правилник;
32. Ученик, който не се е явил да положи изпити на три поредни сесии през учебната
година се отписва ( чл. 173, ал.2 , т. 3 от ЗПУО)
Настоящите правила са приети на заседание на ПС , Протокол № 1/ 15.09.2021г. и
утвърдени със Заповед № РД06- 42 / 15.09.2021г. Да се сведат до знанието на учители и
ученици за сведение и изпълнение.

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ
ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС
В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID- 19
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за
стриктно спазване на личната хигиена /да се мият по-често ръцете, да не се
разменят храни и напитки, да използват само лични пособия, да се избягва
пряк досег помежду си/.
2. Да инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантите.
Дезинфектирането на ръцете да става под контрола на учител, важи за всички
ученици от І – VІІ клас.
3. При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в медицинския
кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар, за да
предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето.
4. Стриктно да се прилагат и спазват мерките за намаляване на рисковете от
предаване на инфекцията- задължителни и препоръчителни.
5. Спазване на общите здравни мерки.
6. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).Носенето на маска
или шлем е задължително:
 в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека
– за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 в класните стаи и другите учебни помещения– от учителите, които преподават
на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в
училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При
учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна
маска/шлем е по тяхно желание;
 в училищните автобуси.
Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила
общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между
паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от
министъра на здравеопазването.

7. Засилена лична хигиена и условия за това:
 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след
посещение
на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане
и кашляне.
 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти
ръце.
 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и
очите.
 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на
правилата във връзка с епидемията.
 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на
останалия
персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
8. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки
при осъществяване на заниманията по интереси.
 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а
при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от
различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната
дистанция, която да
не позволява пряко взаимодействие между тях.
 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат
актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
9. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути,
съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност
и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има
за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за
лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе
си и към останалите.
10. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая
и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
11. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
12. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни
информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на
физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

