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

 

 

 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА  

НА ОБУЧЕНИЕ 
В 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ” 

ПРЕЗ УЧ. 2021/2022 Г. 

 
Чл.1.Вътрешните правила за обучение в самостоятелна 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, 
Наредбата за приобщаващо образование и Правилник за дейността на училището. 
Чл.2. В самостоятелна  форма може да се обучават (чл.112 от ЗПУО, чл.37 от 

Наредба № 10, чл.56 от ПДУ): 
(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; 

(3) ученици с изявени дарби;  

(4) лица, навършили 16 години. 
Чл.3. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 
определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

Чл.4. При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за 
дневна форма. 

Чл.5. Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, 
продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга 

форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 
Чл.6. За записване в самостоятелна, 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 в началото на учебната година или до 20 учебни дни 
преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището. 

Чл.7. Учениците, които желаят да се запишат в самостоятелна форма на обучение 
в паралелките, формирани при условията на държавния или допълнителния план-
прием, следва да отговарят на изискванията за участие в приема. 

Чл.8.Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 
сесии, чийто брой през учебната година е както следва: 

(1)  две редовни сесии през януари и юни; 
(2)  две поправителни сесии  през юли и септември; 
(3)  за учениците от ХІІ клас – редовни през януари и април; 

(4)  за учениците от ХІІ клас – поправителни – май и юли. 
Чл.9. (1) Редовните изпитни сесии за ученици в задължителна училищна възраст – 

по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО, се 



2 

 

организират в края на всеки учебен срок. 
           (2) За ученици с изявени дарби, които по време на изпитните сесии в чл.8 
са на лагери или на състезания, се организират изпитни сесии в друго време 

съобразено с ангажираността им. За целта ученикът предоставя документ от 
спортния клуб, отбор, удостоверяващ ангажираността му в определеното време. 
          (3) Учениците по ал.1, които не са положили успешно в рамките на една 

учебна година два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните 
предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на 

изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за 
подкрепа за личностно развитие. 
Чл.10. (1) За лица, навършили 16 години се допуска обучение за завършване на 

два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на 
заявлението.  
             (2) Учениците полагат изпити за следващ клас само ако успешно са 

положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.  
Чл.11. Ученици, завършили успешно съответен клас в самостоятелна форма на 

обучение, могат да продължат обучението си в следващия клас само след подадено 
заявление за съответната учебна година. В противен случай обучението се счита за 
прекъснато. 

Чл.12. Всички изпити се провеждат съгласно чл. 40 и чл. 41 от Наредба № 
11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението за учениците. 

Чл.13. Учениците полагат изпити по учебното съдържание на утвърдените от МОН 
учебни програми по учебните предмети от раздел А и раздел Б от училищните 
учебни планове за дневна форма на обучение. 

Чл.14. Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет в 
рамките на изпитните сесии. 
Чл.15. Две седмици преди всяка изпитна сесия учениците подават заявление, в 

което посочват предметите, по които ще се явяват на изпити на съответната сесия. 
Чл.16. Учениците могат да полагат изпитите за следващия клас при успешно 

положени всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас, ако са 
заявили това свое желание при подаване на заявлението си за записване (съгласно 
чл.37, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г.). 

Чл.17. Ученици, които след приключване и на поправителната сесия не са 
положили всички изпити най-малко с оценка среден (3), остават да повтарят класа. 

Чл.18. При повтаряне на класа, учениците се явяват на изпити само по учебните 
предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на изпит. Не се явяват 
на успешно положен изпит. 

Чл.19. Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не 
са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението 
си през следващата учебна година, се считат за отпаднали и се заличават от 

електронния регистър на училището.  
Чл.20. Всеки ученик получава срещу подпис вътрешни правила за организиране и 

провеждане на самостоятелна форма на обучение и конспекти по предмети, на 
които ще се явява на изпити. 
Чл.21. Оценяване знанията на учениците  в самостоятелната форма на обучение се 

извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за 
оценяването на резултатите от обучението на учениците. 
Чл.22. Консултациите на учениците от самостоятелна форма на обучение се 

провеждат по графика за консултации на учениците в дневна форма на обучение. 
За учениците от самостоятелна форма на обучение консултациите нямат 

задължително присъствен характер. 
Чл.23. При самостоятелната форма на обучение се прилага училищният учебен 
план за дневна форма на обучение (чл. 112, ал. 4 от ЗУПО).  

Чл.24. Преподавателите изготвят конспекти, изпитни билети или тестове и 
критерии за оценяване по съответните предмети  за учениците в самостоятелна 
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форма на обучение. Конспектите трябва да са съобразени с действащите учебни 
програми по предметите.  
Чл.25. Конспектите, изпитните билети и критериите за оценяване се утвърждават 

от директора.  
Чл.26. Завършването на клас в самостоятелна форма на обучение  се счита за 
успешно, ако по всички предмети от учебния план ученикът е получил минимална 

оценка среден (3). 
Чл.27. Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки 

предмет най-много три пъти в една учебна година – на една редовна и две 
поправителни сесии. 
Чл.28. До поправителна сесия се допускат само ученици, които са се явили на 

редовна сесия. 
Чл.29. Завършен клас и степен на образование в самостоятелна форма на обучение 
се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното 

образователно изискване за документите за системата на народната просвета, 
които дават права, равни на правата на завършилите в дневна форма на 

обучение. 


