
 

 

105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 
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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
ЗА ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

В 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ” 
ПРЕЗ УЧ. 2021/2022 Г. 

 
Чл.1.Вътрешните правила за обучение в индивидуална форма на обучение на 
ученици от 105. СУ „Атанас Далчев“ през учебната 2021/2022 година са изготвени 

на основание ЗПУО, Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, Наредба 
№10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и 

Наредбата за приобщаващо образование. 
Чл.2. В индивидуална форма може да се обучават (чл.111 от ЗПУО, чл.36 от 
Наредба № 10 и чл. 58 от ПДУ): 

(1)  ученици, 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, вечерна или комбинирана 

форма за повече от 30 последователни учебни дни; 
(2) ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове 

обучението си за един или повече класове; 
(3) ученици с изявени дарби; 
(4) ученици със специални образователни потребности при условията на 

чл.107, ал.4 от ЗПУО. 
Чл.3. (1) За записване в индивидуална форма на обучение или за промяна на 

формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по 
реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО. (чл.31 от Наредба №10 за организация на дейностите в 
училищното образование). 

(2) Учениците, които желаят да се запишат в индивидуална форма на 
обучение в паралелките, формирани при условията на държавния или 
допълнителния план-прием, следва да отговарят на изискванията за участие в 

приема. 
(3) За записване на ученика в индивидуална форма на обучение директорът 

на училището издава заповед. 
Чл.4. Родителите на учениците, които се обучават в индивидуална форма на 
обучение, подават декларация за информирано съгласие за смяна формата на 

обучение до директора на училището. 
Чл.5. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни 

часове и текущо оценяване за определяне на срочна или годишна оценка.  
(2) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от 

ЗПУО. 

            (3) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището (чл.111, ал.4 т 
ЗПУО). 
Чл.6. За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично 

разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от 



 

 

директора на училището (чл.36, ал.5 от Наредба № 10 за организация на 
дейностите в училищното образование). 
Чл.7. Екипът за подкрепа на личностното развитие на учениците изработва, а 

директорът утвърждава индивидуален учебен план. 
Чл.8. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен 
план за учениците в индивидуална форма на обучение (чл.95, ал.1 от ЗПУО). 

           (2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на 
директора и изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното 

управление на образованието, София – град. 
Чл.9. Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение 
на случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план 

(Наредба № 4 за учебния план) (чл.95, л.4 т ЗПУО). 
Чл.10. Учениците в индивидуална форма на обучение  се записват в определен 
клас и паралелка (чл.36, ал.6 от Наредба № 10 за организация на дейностите в 

училищното образование). 
Чл.11. Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището(чл.36, ал.7 от 

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование). 
Чл.12.Индивидуален учебен план се разработва за обучение на отделен ученик в 
определен клас въз основа на съответния училищен учебен план (чл.2, ал.1 от  

Наредба № 4 за учебния план). 
Чл.13. (1) Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на 

учебното време по един или по повече учебни предмети, което е различно от 
рамковия, типовия и училищния учебен план. (чл.95 ал.5 от ЗПУО) 
             (2) Индивидуалният учебен план на учениците със специални 

образователни потребности може да съдържа само част от учебните предмети, 
определени в рамковия, типовия или в училищния учебен план. 
             (3) За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът 

за подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, 
която се утвърждава от директора на училището. 

             (4) Индивидуалната учебна програма по ал.3 за учениците със специални 
образователни потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, 
определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.14. В индивидуалния учебен план се допуска (чл.21 от Наредба № 4 за учебния 
план): 

(1) Отсъствие в раздел А на учебния предмет физическо възпитание и 
спорт, когато обучението на ученика по него е невъзможно и това е доказано с 
медицински документ; 

(2) Отсъствието в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети, когато 
обучението на ученика по тях е невъзможно и въз основа на медицински документ 
екипът за подкрепа за личностно развитие е препоръчал съответните предмети да 

не се изучават - за учениците със специални образователни потребности; 
(3) Намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни 

предмети, като намаляването в основната степен на образование не може да бъде 
повече от 50 %, а в средната степен на образование - не може да бъде повече от 70 
% за всеки отделен учебен предмет. 

Чл.15. В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се определят (чл.22 
от Наредба № 4 за учебния план): 

(1) Място за провеждане на обучението - в училище, в център за подкрепа 

за личностно развитие, в домашни или в болнични условия; 
(2) Календарен график на обучението по дати и часове; 

(3) Специфичните методи на обучение, включително формите и методите за 
проверка и оценка, когато има такива специфики. 



 

 

Чл.16. (1) Индивидуалният учебен план при индивидуална форма на обучение се 
разработва по реда на държавния образователен стандарт за организацията на 
дейностите в училищното образование, а индивидуалният учебен план в случаите 

по чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 – по реда на държавния образователен стандарт за 
приобщаващото образование (Наредба за приобщаващото образование). 

(2) Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия 

съвет и се утвърждава от директора на 105. СУ „Атанас Далчев“ . (чл.23 от Наредба 
№ 4 за учебния план) 

Чл.17 (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен 
процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5, с 
изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след 

заповед на министъра на образованието и науката обучението на учениците, 
записани в индивидуална форма на обучение се осъществява, доколкото и ако е 
възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. (чл. 115 а от ЗПУО) 
             (2) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на 
необходимите технически и технологични средства, обучението в индивидуална 
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. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

УЧЕБНА 2021/2022 Г. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ДОНА ИВОВА 
БРАТАНОВА, 

КОМБИНИРАНА 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И 
ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ 

8. КЛАС 
 


