
 

Раздел V ПДУ 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 53. (1) Формите на обучение в Средно училище “Иван Вазов" са: 

1. дневна; 

2. самостоятелна;  

(2) При необходимост може да се организира индивидуална и комбинирана форма на 

обучение.  

(3) Формите на обучение, които се организират в училището се приемат от педагогическия 

съвет на училището. 

(4) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно. 

 

Чл. 54. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО.  

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години 

възрастта за съответния клас;  

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;  

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;  

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;  

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО;  

6. ученик със специални образователни потребности.  

(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и 

при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.  

(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на 

обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл. 

190, ал. 1 извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно 

потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на 

обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл. 12. 

(5) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година 

ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на 

училището.  

(6) За записване на ученика самостоятелна в индивидуална и комбинирана форма на 

обучение директорът на училището издава заповед. 

Чл. 55.(1) Ученици, които се обучават в дневна, самостоятелна, индивидуална или в 

комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди 

началото на учебната година. 

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, 

когато се преминава: 

1. от дневна  в индивидуална, самостоятелна или в комбинирана форма на обучение; 

2. от комбинирана в дневна форма на обучение; 

5. от индивидуална за:  ученици, които по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия,  не могат да се 

обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни 

учебни дни и за ученици с изявени дарби;   



 

(3) Извън случаите по ал. (2) промяната на формата на обучение се разрешава от началника 

на регионалното управление на образованието по подадено заявление от 

родителя/настойника или по искане на директора на училището. 

 

Чл.56 (1) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за 

отделен ученик. 

(2) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни 

учебни предмети – за отделен ученик. 
 

 


