УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната
2018/2019 година, както следва:
І. ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ
1. Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение,
съгласно чл.23, ал.1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците, е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА.
Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет,
изучавано през учебната година.
2. През учебната година се организират изпитни сесии, както следва
РЕДОВНА на ДВА етапа
 януарска сесия - от 07.01.2020 – 24.01.2020 г.
 априлска сесия – 06.04.2020 – 29.04.2020 г.
ПОПРАВИТЕЛНА
 юнска сесия – 08.06.2020 – 26.06.2020 г.
 септемврийска сесия – 26.08.2020 – 12.09.2020 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА – определена със заповед на Министъра на образованието или от
директора на училището по здравословни причини след представяне на медицински
документи.
3. Редът за организиране на отделните сесии се определя в отделна заповед на директора,
преди всяка конкретна сесия.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
1. За ученици до 14 години заявлението следва да бъде подадено от родителя на ученика;
за ученици от 14 до 18 години – от ученика, със съгласието на родител, което се
удостоверява с неговия подпис; ученици над 18 години могат самостоятелно да се
разпореждат по въпроси относно обучението си.
2. Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на
обучение е една учебна година /т.е. за една учебна година могат да се явяват на изпити
за един клас/. Допуска се обучение за завършване на два класа
в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлениетопо чл. 31,
ал. 4. от ЗПУО. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили
всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
3. Учениците подават заявления 20 дни преди всяка изпитна сесия. При неподадено
заявление в личния картон на ученика и в Книга с резултати от изпити на ученици в
СФО се вписва „ не се явил“ .
4. Всички ученици, подали заявление, се допускат до поправителни сесии.
5. При НЕЯВЯВАНЕ на ТРИ последователни сесии – януарска, априлска и юнска за една
учебна година ученикът прекъсва обучението си.
6. При повтарянето на класа, учениците се явяват на изпити само по учебните предмети,
по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.
7. Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и
указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените
дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.
ІІІ.РЕД И УСЛОВИЯ
1. Приемането на ученици в самостоятелна форма на обучение се извършва след подаване
на писмено заявление до директора,както следва:
 заявление по образец - за ученици до 16 г. се подава от родител на ученика.
 заявление по образец - за ученици от 16 – 18 г. се подава от ученика със съгласието на
родителя, което се удостоверява с подпис.
 заявление за обучение по образец - за учениците над 18 г./ сами подават/. При заявено
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желание за самостоятелна форма на обучение се представя документ за завършен клас.
При необходимост се насрочват приравнителни изпити, съгласно чл. 26, ал.1, т.2 от
Наредба № № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
След подаване на заявление за самостоятелна форма на обучение ученикът се запознава с
конспектите по учебните предмети и се подготвя самостоятелно.
Графикът за провеждане на изпитите и комисиите за организиране, провеждане,
проверка и оценка на изпитните работи на учениците се изготвя от заместник –
директора инж. Цветанка Найденова и се утвърждава със заповед на директора.
За всяка изпитна сесия директорът определя следните комисии:
 комисия за организиране и провеждане на изпитите /комисия от квестори/;
 комисия за проверка и оценка на изпитните работи на учениците.
Изпитите сa писмен, практически, комбинация от писмена и устна част, комбинация от
писмена и практическа част и продължителността в съответствие с чл.41 от Наредба №
11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

