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ПРОЦЕДУРА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД КОЗЛОДУЙ 

 

І.Общи положения.Самостоятелна форма обучение.Същност. 

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма,при която учениците се 

подготвят самостоятелно и се явяват на изпити за оформяне на годишна оценка  по учебни 

предмети съгласно училищен учебен план. 

Самостоятелната форма на обучение се организира за: 

1.Ученици в задължителна училищна възраст,които по здравословни причини не могат да се 

обучават в дневна форма,както и за даровити деца в задължителна училищна възраст,след 

решение на педагогическия съвет; 

2.Лица,навършили 16 годишна възраст. 

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед 

на директора на училището. 

При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен 

учебен план за паралелката от училищния учебен план. 

       Ученик от гимназиален етап , който е започнал обучението си в дневна форма на обучение 

и премине в самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е 

започнал  съответната учебна година.  

Ученици ,променящи формата си на обучение от дневна в самостоятелна в прогимназиален 

етап продължават обучението си по  учебен план за съответния клас от училищния учебен 

план. 

Учениците,записани в самостоятелна форма на обучение за учебна 2018/2019 година в 

гимназиален етап се обучават по учебен план за профил Технологичен-туризъм-прием след 

завършено основно образование-10,11,12 клас ,профил Предприемачески.в 8 и 9 клас. 

Ученици,които желаят да се обучават в самостоятелна форма,както и ученици,навършили 

16 години и желаещи да променят формата на обучение ,подават писмено заявление до 

директора-формуляр по образец.Писменото заявление до директора се подава:  

-  Лично от желаещият да се обучава ученик-когато е навършил 18 

години,придружено с копие от документ за самоличност и документ,удостоверяващ 

последен завършен клас. 

- При ученици,навършили 16 години,но ненавършили 18 години се подава писмено 

заявление,подписано от ученика и родителя му. 

Учениците,които се обучават в дневна или в самостоятелна форма,могат да променят 

формата на обучението си в началото на учебната година,като заявят това писмено и 

лично.Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия,когато се 

преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение. 

За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

За записване на ученик в самостоятелна форма директорът на училището издава 

заповед. 
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Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 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 сесии, 

чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището 

Учениците полагат изпити за съответния клас ,разпределени в три  изпитни  сесии през 

една учебна година: Януарска – редовна , Юнска - поправителна и Септемврийска - 

поправителна; 

-Редовна изпитна сесия по всички учебни предмети от учебния план за съответния клас на 

ученика : от 4.01. 2019г. до 31 01.2019г.  

-Първа поправителна сесия- изпити по учебни предмети с получена оценка”слаб 2” на 

редовната изпитна сесия -от 3.06.2019г. до 22.06. 2019г. 

-Втора  поправителна сесия – изпити по учебни предмети с получена оценка”слаб 2” на 

редовната изпитна и/или  първата поправителна сесия от 3.09.2019г. до 12.09. 2019г. 

Учениците в самостоятелна форма на обучение, при наличие на здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали явяването имат право  на 

допълнителна поправителна сесия   по ред, определен от директора на училището 

За учениците в самостоятелна форма учебната година започва на 15 септември и е с 

продължителност 12 месеца.    

        За една учебна година ученик в самостоятелна форма на обучение  завършва  един клас. 

Ученикът продължава обучението си в следващ клас през следващата учебна година, 

при успешно полагане на изпитите по всички премети, съгласно училищния учебен план. 

Допуска се обучение за завършване на два класа в една година за ученик, заявил това 

свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4 от Наредба №10. Ученикът полага 

изпити за следващ клас само ако успешно е положил всички изпити, предвидени за 

завършване на предходния клас. 

Графикът за явяване на изпити се изготвя не по-късно от 10 дни преди началото на 

изпитната сесия.Графикът за редовната сесия включва всички изпити ,които ученикът следва 

да положи по учебен план. 

Ученици,заявили писмено желание и неявили се без уважителна причина на 

определените изпити през януарска редовна и последващите поправителни сесии/юни и 

септември/ се считат за преустановили по свое желание обучението си за съответната  учебна 

година.Те се отписват от самостоятелна форма на обучение. 

Ученици,обучавали се в самостоятелна форма в СУ»Христо Ботев» Козлодуй и 

прекъснали обучението си в предходни години,се записват и се обучават в самостоятелна 

форма ,като се счита за завършен последният клас преди преустановяване на обучението 

им.Учениците повтарят и се явяват на изпити по учебни предмети за класа,който не са 

завършили успешно , а са преустановили по свое желание обучението си в този клас. 

Ученици,обучаващи се в дневна форма и пожелали да променят формата на обучение 

от дневна в самостоятелна след завършен І учебен срок,се явяват на изпитни сесии през юни- 

редовна, септември- две поправителни  на съответната учебна година. 

Ученици,обучаващи се в дневна форма и пожелали да променят формата на обучение 

от дневна в самостоятелна след завършен ІІ учебен срок,се явяват на изпитни сесии през 

януари - редовна, юни-поправителна и септември- поправителна на следващата  учебна година 

Учениците имат право да бъдат консултирани от заместник -директора съгласно 

график,утвърден от директора; 

 

На учениците се предоставят учебно-изпитни програми върху учебното съдържание по 

съответния учебен предмет-ЗП,ПП и ЗИП,предоставя им се списък с учебници и учебни 

помагала,които да се използват при самоподготовката си. 
   
 
 
 



 

ІІ.Регламентация-Нормативна уредба на МОН 

 Закон за предучилищното и училищното образование 

 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г. 

 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците Обн. - ДВ, бр. НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план4 от 

20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. 

 Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.)- за ученици от 

8,9,10,11,12 клас 

 Правилник за дейността на СУ“Христо Ботев“ Козлодуй 

 

ІІІ. Училищна организация 

1.Приемане и записване на учениците в самостоятелна форма на обучение: 

За всяка учебна година всеки ученик : 

Попълва заявление- по образец и го представя лично на директора в период от 1.09. до 

10.09.на съответната година; 

Прилага оригинал на документ,удостоверяващ завършен клас-

удостоверение,свидетелство за завършено основно образование;както и копие от личен картон 

и/или учебен план,по който се е обучавал в предходен период; 

Учениците,които се обучават в гимназиален етап-8-12  клас-представят 2 броя снимки 

за оформяне на личен картон; 

Запознава се срещу подпис с настоящата процедура ,с учебния план,по който ще се 

обучава,получава от помощник-директора учебно-изпитни програми,критерии за 

оценяване,списък с учебници и учебни помагала за самоподготовка. 

 

2.Технология за провеждане на самостоятелна форма: 

Служебно лице,отговорно за организацията и провеждането на самостоятелната форма 

на обучение е заместник -директор УД Верка Петкова. 

Приемно време за ученици –самостоятелна форма- вторник 13.30-15.00ч,ет.2 кабинет 202; 

На информационно табло – ет.2 и в сайта на училището се оповестява График за 

провеждане на изпити от сесии-януарска,юнса,септемврийска-срок:10 дни преди началото на 

всяка сесия; 

Всеки ученик се запознава лично с резултатите от своите изпити -срок: 5 работни дни 

след приключване на всяка изпитна сесия; 

Подготовката,организирането и провеждането на изпитите се осъществяна от 

училищни комисии:за организиране на изпитите,по оценяването при спазване на 

нормативната уредба за системата за оценяване.Изпитите са за определяне на годишна оценка 

по учебен предмет. 

Учениците самостоятелна форма ,получили оценка Слаб 2 по учебен предмет/и и след 

втората поправителна сесия през м.септември  повтарят класа,като се явяват на изпити само по 

учебните предмети,по които са получили годишна оценка Слаб 2. 

Учениците в самостоятелна форма на обучение, при наличие на здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали явяването имат право  на 

допълнителна поправителна сесия  по ред, определен от директора на училището. 

Резултатите от изпитите се нанасят в книга,отразяват се в лични картони на 

учениците,обучавани в самостоятелна форма , от заместник -директор Верка Петкова-срок 5 

дни след приключване на всяка изпитна сесия- и се представят от горепосоченото длъжностно 

лице на Директора за сведение и утвърждаване. 

Успешно завършилите осми клас ученици получават свидетелство за основно 

образование; 



Успешно завършилите 12 клас получават право да подадат писмено заявление за 

допускане до ДЗИ / писмено заявление за издаване на Удостоверение за завършен гимназиален 

етап; 

Настоящата процедура е приета на заседание на ПС / Протокол № 14 от 13 септември 

2018г   и важи за всички ученици,обучаващи се в самостоятелна форма в Средно училище 

“Христо Ботев“ град Козлодуй 

 

Изготвил:В.Петкова – заместник директор УД 

 

Запознати с Процедура – ученици,обучаващи се в самостоятелна форма през 2018 / 

2019 година: 

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ЗАПОВЕД №………………... 

Козлодуй,…………………. 

 

На основание чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.39 и чл.41 от 

Правилника за дейността на училището  

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Процедура за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение в 

Средно училище“Христо Ботев“ град Козлодуй 

С процедурата да бъде запозната :Верка Петкова-заместник-директор УД – отговорно 

служебно лице за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение и водене 

на училищната документация ,която да запознае срещу подпис учениците,обучаващи се в 

самостоятелна форма-срок 28.09.2018г 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА 

Директор на СУ «Христо Ботев» 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:Верка Петкова 
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