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Чл. 24. (1).  Задочната форма на обучение се организира само за лица навършили 16 г.  

и включва учебни часове съгласно УУП разработен въз основа на приетия учебен план 

за задочна форма на обучение, самостоятелна подготовка и изпити за определяне на 

годишна оценка по учебни предмети от УУП. 

(2). Учебното време се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и 

учебни часове. 

(3). Учебните часове по учебни предмети от УУП и изпитите по учебните предмети от 

УУП се организират в сесии. 

(4). Седмичното разписание  за провеждане на учебните занятия и графика на изпитите 

се определят със заповеди на Директора на гимназията. 

(5). Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен 

предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите и се провеждат през м. 

октомври – ноември  и м. февруари - март. 

(6). Учебните занятия се провеждат преди редовните изпитни сесии. Всяка сесия 

завършва с изпити по учебните предмети, изучавани в съответните сесии. 

(7). По всеки учебен предмет ученикът има право да се яви веднъж на редовна и на две 

поправителни сесии. За поправителните сесии се подава заявление до директора на 

гимназията – една седмица преди поправителните сесии. 

(8). Изпитите се провеждат под формата на тест, който се тегли в деня на изпита от три 

възможни варианта, разработени от учителите и утвърдени от Директора на 

гимназията. 

(9). Изпитните сесии на учениците за учебната година са както следва: 

 редовна сесия – м. ноември и м. април. 

 І-ва поправителна сесия –  

- м. май за ученици от XII клас 

- м. юни- за ученици от IX, X и XI клас. 

 ІІ-ра поправителна сесия –  

- м. август за ученици от XII клас 

- м. септември - за ученици от IX, X и XI клас. 

(10). Ученици, които след приключване на септемврийската поправителна сесия не са 

положили успешно всички изпити по определен учебен план или не са се явявали на 

поправителни изпити, се явяват на същите през следващата учебна година. 

(11). Ученици, за които в учебния план по дадената професия/специалност е 

предвидена производствена практика, я провеждат по време, определено в седмичното 

разписание. 

(12). Директорът на гимназията със заповед определя учителите, които да изготвят 

необходимите учебно-изпитни програми, критерии за оценка и билети /практически 

задания/ за учениците от задочна форма на обучение. 

(13). Директорът със заповед определя класните ръководители на сформираните 

паралелки и преди началото на занятията утвърждава  графика на учебните часове и 

седмичното разписание на учебните  занятията. 

(14). Класният ръководител запознава всеки ученик с: 

 Настоящият правилник; 

 Учебният план по специалността, броя и вида на учебните предмети, по 

които ученика ще полага изпити през настоящата година; 



 Графика на учебните часове и седмичното разписание на учебните  занятията 

за всяка сесия. 

 Графика за провеждане на изпитите. 
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