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105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 
РАЙОН “ИЗГРЕВ”, КВ.”ДИАНАБАД”, УЛ. „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” 7 

 

 

 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
ЗА КОМБИНИРАНА ФОРМА  

НА ОБУЧЕНИЕ 

В 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ” 

ПРЕЗ УЧ. 2021/2022 Г. 
 

Чл.1.Вътрешните правила за обучение в комбинирана 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, чл.39 от 
Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, Наредбата за приобщаващо образование и Правилник за дейността 
на училището. 
Чл.2. В комбинирана   форма може да се обучават (чл.114 от ЗПУО, чл.39, ал.2 от 

Наредба № 10, чл.60 от ПДУ): 
(1) ученици със специални образователни потребности; 

(2) ученици с изявени дарби; 
(3) ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен 

предмет от разширената подготовка чуждият език, който ученикът е изучавал 

преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория 
учебен срок. 
Чл.3. Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по 

реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни 
предмета от училищния или индивидуалния учебен план.  

Чл.4. Обучението в комбинирана форма се организира в паралелки и в групи, а за 
отделни учебни предмети – за отделен ученик. (чл.108, ал.3 от ЗПУО) 
Чл.5. Комбинираната форма на обучение на ученици със СОП се осъществява:  

(1) съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за 
ученици от аутистичния спектър, ученици с множество увреждания или друго 

състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна форма 
на обучение; 

(2) за ученици със специални образователни потребности,които се обучават 

по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това 
желание пред директора на съответното училище,и за които е изразено такова 
становище от екипа по чл. 188, ал.1З ПУО;  

(3) по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, 
като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава 

заповед за създаване на екип за подкрепа за личностно развитие по чл. 188, ал.1 
ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип;  

(4) Училищният екип за подкрепа за личностно развитие има за цел да 

установи необходимостта от организиране на комбинирана форма за конкретния 
ученик,от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни 
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програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които ще 
се осъществява индивидуалното обучение на ученика;  

(5) По преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика 

членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, 
разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за 
комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след издаване на заповедта на 

директора на училището за създаването на екипа. 
Чл.6. Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 % от броя 

на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се 
извършва обучението в комбинирана форма 
Чл.7. Индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за 

комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището. 
Чл.8. (1) За всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, 
съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с 

психо - физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. 
(2) Седмичното разписание се утвърждава от директора на училището. 

Чл.9. Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 
компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна 
програма. 

Чл.10. Комбинирана форма на обучение на ученици с изявени дарби  може да 
се осъществява по един или по няколко учебни предмета, по които ученикът е 

показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на 
неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови 
места на национални и международни състезания и конкурси. 

Чл.11. Училищният екип за личностна подкрепа идентифицира силните страни на 
ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията 
на неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на 

педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на 
обучение. 

Чл.12. Обучението на учениците в чл.10 се организира по индивидуален учебен 
план и се провежда по индивидуални учебни програми по заявените един или 
няколко учебни предмета, разработени по чл.95 ЗПУО. 

Чл.13. За всеки ученик с изявени дарби директорът утвърждава седмично 
разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след 

информиране на родителя/настойника. 
Чл.14. Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 
компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна 

програма по един или няколко учебни предмета. 
Чл.15. Индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в 
училището. 

Чл.16. Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50 % от 
броя на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, 

по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на 
образование, и не повече от 30 % за всеки отделен учебен предмет в средната 
степен на образование. 

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 
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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: 

 ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето 
му; 

 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; 

 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. 

 
 
 

 
 

 


