ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 17(1) (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни
часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или
модули.

(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на
учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

Чл. 17 (2). (1)В самостоятелна форма може да се обучават ученици, съгласно чл.112 от
ЗПУО.

(2) В рамките на една учебна година учениците от самостоятелна форма на обучение имат
право да се явят по всеки учебен предмет най-много 3 пъти (една редовна и 2 поправителни
сесии).

(3) Сесиите се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците: януари,
юни, август-септември.

(4) За ученици преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение по време на
учебната година и редовната (януарска) сесия е преминала, директорът определя със
заповед друга редовна сесия.

(5) Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до
директора на училището – 10 учебни дни преди всяка изпитна сесия. В заявлението
ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се
яви през съответната година.

(6)Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по предмети
от един клас за дадена учебна година.

(7)Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за
датите на изпитите.

(8) Учениците, които в рамките на определените сесии през учебната година, не са се явили
на нито един изпит се считат за отписани.

(9) Редовните изпитни сесии за учениците по чл. 12 от ЗПУО се организират в края на всеки
учебен срок.

(10) Учениците по чл. 12 от ЗПУО, които не постигат необходимите компетентности в
съответния клас продължават обучението в друга форма на

обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа на личностно развитие.

III. ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Чл. 17(3). (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен
процес в училището е преустановен, се осъществява, доколкото е възможно, от разстояние
в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии.

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от ЗПУО,
присъственият образователен процес в училището е преустановен само за отделна
паралелка, след заповед на директора на училището, обучението на учениците в нея се
осъществява, доколкото е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на
средствата на информационните и комуникационните технологии.

(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след
заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и
технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30
учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, индивидуална или
комбинирана форма на обучение, който по здравословни или други уважителни причини,
удостоверени с документ, не може да посещава училище.

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен
процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и
технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от

разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30
учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието
на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието
на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на
един адрес;

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след
разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се осъществява от
училището, в което са записани учениците.

(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 4 се осъществява от училището, в
което е записан ученикът, а при невъзможност – от друго училище, което предлага такова
обучение, или от училище по чл. 38, ал. 15 от Наредба №10 от 2016 г. Конкретното училище,
което ще извърши обучението, се определя от началника на регионалното управление на
образованието.

