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Чл. 25 (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и 

изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен 

план. 
(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за: 

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, след решение на експертна комисия, създадена към 

регионалното управление на образованието. 

3.Ученици с изявени дарби; 

4.Лица, навършили 16 години. 

5.Ученици обучавали се в минали години и прекъснали обучението си. 

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага действащ училищен учебен план 

за дневна форма - чл. 112, ал. 4 от ЗУПО. Учителите изготвят учебно-изпитни 

програми, изпитни билети или тестове и критерии за оценяване по съответните 

предмети за учениците в самостоятелна форма на обучение. Учебно-изпитните 

програми трябва да са съобразени с действащите учебни програми по предметите. 

Учебно-изпитните програми, изпитните билети или тестове и критериите за оценяване 

се подписват от директора.  

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде до 

12.09., както и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за 

дейността на училището. Директорът издава заповед за промяната на формата на 

обучение. 

(5) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по учебен план, действащ през 

учебната година, от която обучението продължава, съгласно чл.20, ал.3 от ЗСООМУП,  

чл.19, ал.3 и във връзка с § 1, ал.2 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план. При 

промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици 

задължително се явяват на приравнителни изпити за приравняване към новия действащ 

учебен план. При обучение след завършено основно образование се прилагат 

съответните учебни планове за дневна форма на обучение. 

(6) Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит, пред 

комисия, определена със заповед на директора. Учениците могат да полагат изпити за 

следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за 

завършване на предходния клас. В един ден не може да се провеждат изпити по повече 

от един учебен предмет; 

(7) Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение при повтарянето на 

класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) 

или не са се явили на поправителните изпити; 

 (8) За преминаване в следващ клас в срок до 12 септември всеки ученик е длъжен да 

подаде заявение, в което за заяви желанието си за обучение в самостоятелна форма през 

следващата учебна година. Ако успешно е положил всички изпити по учебни предмети 

за съответния клас, подава заявление за преминаване в следващ клас; 

 (9) Изпитните сесии на ученици в самостоятелна  форма на обучение за учебната 

година са както следва: 

 Редовна сесия – м.декември и м.март ; 

 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) Преди започване на сесиите всеки ученик подава заявление до директора на 

училището, в което посочват учебните предмети, по които желае да се яви на изпити, 

но не по-късно от 10 дни преди началото на сесията. 

(11) Директорът със заповед определя класен  ръководител на учениците от всички 

класове.  

(12) При първоначално преминаване в самостоятелна форма на обучение ученикът 

задължително предоставя актуална собствена снимка за документи, за изготвяне на 

личен картон за самостоятелна форма на обучение. 

(13) При своята подготовка учениците имат право да посещават консултациите по 

различните учебни предмети, съгласно утвърдения график за консултациите в 

училището. За съответната сесия получава учебно-изпитни програми от учителите по 

съответните учебни предмети. Униците имат право да ползват училищната библиотека. 

(14) Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три 

поредни сесии, се смята за отписан от училището. 

(15) Ученик който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в 

съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено 

желание и се заличава от базата данни в Списък – Образец № 1.  

(16) Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, който се 

поставя на видно място - на таблото на II- рия етаж и се публикува на сайта на 

училището. 

Чл. 26 В гимназията може да се извършва квалификационна дейност за професионално 

обучение на лица със завършено средно образование, финансово осигурено от 

юридически или физически лица - съгласно чл. 26, ал. 1, 2 и 3 от Закона за 

професионалното образование и обучение /ЗПОО/. 

Чл. 27 В гимназията се извършва валидиране на професионалните знания, умения и 

компетентности съгласно изискванията на Наредба № 2 от 13.11.2014 год. 

(1) Валидиране на професионални знания, умения и компетентности се извършва за 

лица получили такива чрез неформално обучение или самостоятелно учене.  

(2) Валидиране е установяване на съответствието на професионални знания, умения и 

компетентности придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене с 

държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и 

признаване на степен на професионална квалификация. 

(3) Валидиране се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на 

професиите за ПОО по чл. 5, ал. 5 от ЗПОО, по които в ПГТ е провеждано или в 

момента се провежда обучение и по решение на ПС. 

(4) Организацията и провеждането на процедура по валидиране се извършват съгласно 

изискванията на Наредба № 2 от 13.11.2014 год. ( чл. 6, 7,8, 9, 10, 11,12) 

(5) Процедурите по валидиране се организират след подадено от лицето заявление по 

образец до Директора на гимназията. 

1. Задължение на лицето подало заявление за валидиране на професионални знания, 

умения и компетентности са: 

• 1.1 Да представи притежавани от него документи за доказване на придобитите 

професионални знания, умения и компетентности и изготвяне на портфолио с график 

за провеждане на валидирането и темите за допълнително обучение. 

• 1.2 Да сключи договор с гимназията за извършване на процедурите по валидиране, 

материалното и финансовото осигуряване. 

• 1.3 При установяване на несъотвествие с резултатите от учене и Държавните 

образователни изисквания да участва в допълнително обучение. 

• 1.4 Да положи изпити за проверка на придобитите професионални знания, умения и 

компетентности след проведеното допълнително обучение. 

• 1.5 Да положи изпити съгласно чл. 36 и 37 от ЗПОО: 

• Държавен изпит по теория и практика на професията за признаване степен на 

професионална квалификация 



2. Задължения на гимназията: 

2.1. Със заповед Директорът определя: 

2.1.1 Отговорно лице за организацията и провеждането на процедурите по валидиране 

чл. 10 т. 1 - 6 . 

2.1.2. Състав на комисия за дейности по валидиране чл. 7 т. 1 - 4. 

2.1.3. Състав на комисиите за полагане на изпити по чл. 35 от ЗПОО. Задълженията на 

комисиите се определят съгласно изискванията на чл. 11 и 12 от Наредба № 2 от 

13.11.2014 год. 

 


