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ЗАПОВЕД
№ 0102/15.09.2017 г.
Иа основание чл. 259, ал. 1и чл.106, ал.1,т.5 от ЗПУО и Правилника за дейността на
училището за учебната 2016/2017г., решение на ПС №12/13.09.2017 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Ред и условия за обучение на учениците в самостоятелна форма през учебната
2017/2018 година, както следва:
I. Изборът на СФО се извършва от ПС, като специализиран орган за разглеждане и
решаване на педагогически въпроси като необходимост, да бъде осигурен достъп до
образование на хората от населеното място или общината. Самостоятелната форма на
обучение се избира и гласува от ПС и се включва в Правилника за дейността на
училището. Самостоятелната форма на обучение се утвърждава със заповед на директора.
В правилника се включва и регламентацията относно организацията на обучение в
СФ. Иа общодостъпно място в училище се поставя информация в систематизиран вид за
осъществяваната в училище СФО, която да стои на вниманието на потребителите на
образователните услуги, които училището предоставя.
II. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и
изпити за определяне иа 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. Санкционирани по чл. 199, ал. 1, т.5.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за дневна
форма на обучение за паралелка, избран от ученика.
(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение всеки ученик е
длъжен да подаде до 14.09,2017 г. и до 20 учебни дни преди изпитна сесия.
(5) За лица навършили 16 години 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) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната
комисия към регионалното управление иа образованието, в която се включва и
представител на Агенцията за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки
учебен срок.
(7) Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в
съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в
друга форма иа обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

2. Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до
20 учебни дни преди първата изпитна сесия определена в правилника за дейността на
училището.
III. Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, се подготвят
самостоятелно и се явяват на изпити по всички предмети за съответния клас, съгласно
училищния учебен план по който се обучават,
IV. При своята подготовка учениците имат право да посещават консултациите по
различни учебни предмети, съгласно утвърдения график за консултациите в
училището. За съответната сесия получават конспект от учителите по съответните
учебни предмети, ползват училищната библиотека.
V. Ако успешно е положил всички изпити по учебни предмети за съответния клас, през
текущата учебна година, подава заявление за преминаване в следващ клас.
VI. Ако не е положил успешно всички изпити по учебни предмети за съответния клас,
ученикът подава заявление за записване в същия клас, като през следващата учебна
година полага изпити, по учебни предмети, по които има оценка слаб 2 или не се е явил
на регламентираните сесии. При промяна на учебния план, по който са се обучавали,
прекъсналите ученици задължително се явяват на изпити по учебните предмети от
новия действащ учебен план.
■VII. Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в
следващ клас, се счита за преустановил обучението си по собствено желание.
VIII. Три дни преди провеждане на редовна сесия, учениците подават писмено
заявление до Директора за съответната сесия, в-което посочват по кои от .определените
им учебни предмети ще се явят на изпити за завършване на дадения клас, като се
съобразят със съответните срокове, изнесени на таблото за обява за всяка сесия.
IX. Изпитите се провеждат от училищна комисия по организиране на изпита, като в
нейния състав не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност
и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпитът.
X. Училищната комисия по оценяването включва лица, които заемат длъжността
учител в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се провежда
изпитът. Тази комисия се състои най-малко от двама членове, единият от които е
председател.
XI. В заповедта за провеждане на изпитите се определят за всеки изпит: дата, начален
час, състав на всяка комисия, време и място за проверка на изпитните работи, срок и
място за оповестяване на резултатите от изпита.
XII. Документацията, в която се отразяват резултатите от проведените изпити с
учениците от самостоятелна форма на обучение, включва: протоколи от изпити - за
дежурство при провеждане на писмен изпит и за резултата от писмен, устен иди
практически изпит, Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна
форма на обучение,
ХШ . Списъкът на учениците, записани в самостоятелна форма, се утвърждава със
заповед на Директора.
'
XIV. Редовна сесия: м. ноември - декември 2017 г. за учениците СФО от I-VII клас
Поправителни сесии:
I -в а сесия - февруари - март 2018 г. за учениците от СФО от I-VII клас

II - ра сесия -април- май - 2018 г. за учениците от СФО за I-VII клас
XV. След успешно завършване на клас на лица, навършили 16 години и подали
заявление за обучение в следващ клас за текущата година, сесиите са както следва:
Редовна сесия: м, юни 2018 г. за учениците СФО от I-VII клас
Поправителни сесии:
I -в а сесия - юли 2018 г. за учениците от СФО от I-VII клас
II - ра сесия -август - 2018 г. за учениците от СФО за I-VII клас
XVI. Конспектите, изпитните билети и критериите се съхраняват от Недялка Ангелова
Каракосто ва, 3А С, в стая № 214.
XVII. Класните ръководители Елена Георгиева Пехливанова, старши учител начален етап, и
Ивелина Петкова Герганова, учител по физическо възпитание и спорт, да запознаят учениците
от самостоятелната форма на обучение за учебната 2017/2018 г, с реда и условията за обучение
на учениците - сам. форма срещу подпис.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Слава Дочева Йорданова, ЗДУД.

