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Чл. 175. Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се осъществява в
рамките на установения учебен ден (Глава VI , Раздел VIот ЗПУО).
Чл. 176. Формата на обучение в училището е дневна. При необходимост училището може да организира
самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.
Чл. 177. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл.12 ал.2 от ЗПУО и при
спазване изискванията на ЗПУО.
(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна, комбинирана форма на обучение
могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
(3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът подава
заявление до директора на училището при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО.
Чл. 178. (1) В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи.
(2) Обучението в самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма се организира за отделен ученик.
Чл. 179. Дневната форма на обучение е присъствена и се провежда на една смяна:
- между 8:00 и 13:00 ч.
Чл. 180. (1) В самостоятелна форма могат 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 ученика или родителя, по реда на чл.12,
ал.2 от ЗПУО;
3. ученици с изявени дарби;
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 училищният учебен план за дневна форма.
(4) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии:
1. редовните сесии за учебната година са през януари и юни, а поправителните –до една седмица след
приключване на учебната година и до една седмица преди започване на новата учебна година;

2. сесиите и изпитите могат да се организират и в друго време, след подадено заявление от
родител/представител на ученика, за ученици със здравословни проблеми или за спортисти с национални
и международни участия.
(5) За лицата по ал.1, т.4 по решение на директора на училището се допуска обучение за завършване на
два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички
изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
(6) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една учебна година два и повече
изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават
обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа
за подкрепа за личностно развитие.
(7) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал.1, т.2 се организира след решение на
експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
Чл. 181. (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 при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО;
5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.
(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.
(5) Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен план и график на
учебните часове и ги утвърждава.
Чл. 182. (1) 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.
(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален
учебен план за:

1. ученици със специални образователни потребности;
2. ученици с изявени дарби.
Чл. 183. (1) Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма
на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с
държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.
(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението.

