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Самостоятелната форма на обучение дава възможност на даровити ученици в 

задължителна училищна възраст и на ученици със здравословни проблеми да 

продължат обучението си, без да го прекъсват, във форма по-благоприятна за тях. 

За учениците, навършили 16-годишна възраст това е начин да продължат   

образованието си, като се преодолеят причините, възпрепятстващи обучението им в 

дневна форма. 

Самостоятелната форма е възможност за лица, прекъснали обучението си през минали 

години да продължат обучението си в следващ клас, етап и  да придобият основно 

образование. 

  
I. Записване на учениците в самостоятелна форма на обучение 
 

В самостоятелна форма на обучение  в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора 

могат да се обучават: 

 ученици по здравословни причини – след представяне на медицински документ, 

издаден от компетентния за това орган; 

 ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, 

по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;  

 ученици с изявени дарби – след решение на педагогическия съвет на училището; 

 лица, навършили 16 години, завършили IV клас и обучавали се в училището в 

предходни години, но прекъснали обучението си  - след подаване на следните 

документи: 

заявление по образец до директора на училището  /Приложение 1/;  

документ за самоличност – за сверяване на данните;  

удостоверение за последния завършен клас.  

Срок за подаване на документите до 05 септември на текущата календарна година.  

За записване на ученик в самостоятелна форма на обучение директорът на училището 

издава заповед. 

За всяка учебна година учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение 

през предходната учебна година  и желаят да продължат обучението си  през следващата 

учебна година  подават  заявление до директора в горепосочения срок. 

 
ІI. Изпити и изпитни сесии 
Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно 

чл.112, ал.3 от ЗПУО и чл.38, ал.1 от Наредба № 11/ 01.09.2016г. за оценяване 

резултатите на учениците е изпит за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат 

върху учебното съдържание по съответния учебен предмет от училищния учебен план.  

Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите по чл.41, ал.3,4 и 5  от 

Наредба №11/ 01.09.2016г. за оценяване резултатите на учениците.  

През учебната година се организират три изпитни сесии (редовна и две поправителни), 

както следва – през м. февруари, юни-юли и август-септември. За точните дати на 

изпитите учениците се информират лично в училището от педагогическия специалист, 

определен да води документацията на учениците от самостоятелна форма на обучение. 

Графикът на всяка изпитна сесия се публикува на сайта на училището, не по – късно от 

три седмици преди началото на съответната изпитна сесия. 

При явяване на изпит, учениците в самостоятелна форма на обучение показват документ, 

удостоверяващ самоличността им. 



Редът за организиране на отделните сесии (дати, комисии и др.) се определя в отделна 

заповед на директора, преди всяка конкретна сесия.  

 

ІІI. Права и задължения на учениците в самостоятелна форма на 
обучение 
 
Продължителността на обучението в един клас за учениците  в самостоятелна форма на 

обучение е една учебна година.  

Учениците  продължават обучението си в следващ клас през следващата учебна година, 

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

Учениците от самостоятелна форма на обучение при повтаряне на класа се явяват на 

изпити само по учебни предмети по които имат оценка „Слаб“ 2. 

Ученик, който се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните 

изпити в три поредни сесии се отписва от училище. 

Учениците  в самостоятелна форма на обучение може да се обръщат за консултации и 

указания, във връзка с подготовката си към учителите по учебните предмети в обявените 

дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях. 

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да ползват наличните учебни 

материали в библиотеката на училището. 

Учениците, които са положили успешно изпити за завършен клас, получават 

предвидените за завършен клас /етап / степен на образование и квалификация документи. 

 

 

Лицата, които желаят да продължат обучението си в самостоятелна форма на обучение в 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора могат да се обръщат за съдействие към  

В. Дечева, заместник- директора по учебната дейност, Р. Киричева- ст. учител в начален 

етап и В. Бонева- ст. учител в прогимназиален етап, всеки работен ден, от 08.00 часа до 

16.00 часа в училището. 

 

 


