
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“



- ДНЕВНА

- ИНДИВИДУАЛНА

- САМОСТОЯТЕЛНА

- КОМБИНИРАНА

ВИДОВЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 
ОУ „ГЕО МИЛЕВ“ ГР. САДОВО



ОБЩИ УСЛОВИЯ

• Формите на обучение, които се организират в училището, се приемат от 
педагогическия съвет

• Условията и редът за организиране и провеждане се определят в 
Правилника за дейността на училището и се публикуват на интернет 
страницата на училището

• Ученик не може да се обучава в две или повече форми на обучение 
едновременно

• За ученици до 14-годишна възраст формата на обучение се избира от 
родителите

• За ученици до 16-годишна възраст формата на обучение се избира от 
ученика със съгласието на родителя

• За ученици над 18-годишна възраст формата на обучение се избира от 
ученика



ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ОТ ЕКИПА ЗА 
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА: 

• УЧЕНИК, НЕНАВЪРШИЛ 16 ГОДИНИ, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ НАДХВЪРЛЯ С ПОВЕЧЕ 
ОТ ТРИ ГОДИНИ ВЪЗРАСТТА ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС

• ЛИЦЕ, НАВЪРШИЛО 16 ГОДИНИ, КОЕТО ПОСТЪПВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В 
УЧИЛИЩЕ

• ЛИЦЕ, ПРЕКЪСНАЛО ОБУЧЕНИЕТО СИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ 
УЧЕБНИ ГОДИНИ

• ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ МОЖЕ УСПЕШНО ДА ЗАВЪРШИ ЕДИН И СЪЩ КЛАС 
ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

• УЧЕНИК, КОЙТО ПРОМЕНЯ ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД КАТО СЕ 
ОБУЧАВА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЗА ЛИЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, НО НЕ ПОКРИВА 
НЕОБХОДИМИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС

• УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ



САМОСТОЯТЕЛНА 
ФОРМА
организира се от 
училището чрез изпити и 
от ученика, който се 
подготвя самостоятелно 
за тях



ЗА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ

За записване в самостоятелна форма на 
обучение е необходимо:
- Заявление по образец на училището до 20 
учебни дни преди първата изпитна сесия през
месец декември /конкретните дати се 
определят в началото на месец септември със
заповед на директора/ с изключение на 
ученици в задължителна училищна възраст по 
желание на родителите и след решение на 
РУО
- Удостоверение за раждане – копие след 
проверка на оригинала
- Лична карта – за справка
- Удостоверение за завършен клас – копие
след проверка на оригинала
- Удостоверение за идентичност на имената, 
когато това е необходимо

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА



САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

• ИЗПИТИ НАЧАЛЕН ЕТАП
предмет клас Вид на изпита Продължителност на изпита

БЕЛ ІІ - ІV Писмен и устен Един астрономически час, до

20 минути

Английски език ІІ - ІV Писмен и устен Един астрономически час, до

20 минути

Математика ІІ - ІV писмен Един астрономически час

Компютърно

моделиране

ІІ - ІV Писмен и практически До 40 минути за писмената

или за практическата

Човекът и обществото ІІІ - ІV писмен Един астрономически час

Околен свят ІІ писмен Един астрономически час

Човекът и природата ІІІ - ІV писмен Един астрономически час

Музика ІІ – ІV практически Един астрономически час

Изобразително

изкуство

ІІ - ІV практически Един астрономически час

Домашен бит и

техника

ІІ - ІV практически Един астрономически час

Технологии и

предприемачество

ІІ - ІV практически Един астрономически час

ФВС ІІ - ІV практически Един астрономически час



САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА
• ИЗПИТИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

предмет клас Вид на изпита Продължителност на изпита

БЕЛ V - VІІ писмен Два астрономически часа

Английски език V - VІІ Писмен и устен Два астрономически часа, до 30
минути

Математика V - VІІ писмен Два астрономически часа

Информационни

технологии, Компютърно

моделиране и

информационни
технологии

V - VІІ Писмен и практически До 90 минути за писмената или
за практическата част

История и цивилизация V - VІІ писмен Два астрономически часа

География и икономика V - VІІ писмен Два астрономически часа

Биология и здравно
образование

VІІ писмен Два астрономически часа

Физика и астрономия VІІ писмен Два астрономически часа

Химия и опазване на
околната среда

VІІ писмен Два астрономически часа

Музика V - VІІ Писмен и практически До 90 минути за писмената или
за практическата

Изобразително изкуство V - VІІ Писмен и практически До 90 минути за писмената или
за практическата

Домашна техника и
икономика

V - VІ писмен Два астрономически часа

Технологии VІІ писмен Два астрономически часа

Технологии и
предприемачество

V-VI Писмен и практически До 90 минути за писмената или
за практическата част

ФВС V - VІІ практически Tри астрономически часа



Организира се за:

- 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;
- ученици с изявени дарби;
- ученици в задължителна училищна 
възраст – по желание на родителя, след 
решение на експертна комисия към РУО;
- лица, навършили 16 години.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА



САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

• РЕДОВНИ СЕСИИ – ЯНУАРИ 
И АПРИЛ

• ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ –
ЮНИ И АВГУСТ –
СЕПТЕМВРИ

– ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО СЕ 
ОБУЧАВАТ СЛЕД РЕШЕНИЕ 
НА РУО СЕСИИТЕ СА В КРАЯ 
НА ВСЕКИ УЧЕБЕН СРОК

– ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ 
СЕ ДАВА САМО НА ЛИЦЕТО 
ИЛИ РОДИТЕЛ 

• ДО ЕДНА СЕДМИЦА СЛЕД 
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 
ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА 
НА ФОРМАТА УЧЕНИКЪТ 
ПОЛУЧАВА:

• ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ

• КОНСПЕКТИ ПО ПРЕДМЕТИ

• ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Заявление за явяване на изпити се подава до  две седмици 

преди сесия. До една седмица преди изпитите по график на 

сайта на училището се публикува заповедта за организация и 

провеждане и се поставя на информационното табло в 

училището. 



Особени положения

За лицата, навършили 16 години, се допуска 
обучение за завършване на два класа в една 
година, ако са заявили това желание при подаване 
на заявлението за записване. В този случай изпити 
за следващ клас се полагат само ако успешно са 
положени всички изпити, предвидени за 
завършване на предходния клас.

Учениците, които по здравословни причини, 
удостоверени с медицински документ, не са се 
явили на поправителните изпити, се явяват на 
допълнителна поправителна сесия, по ред, 
определен със заповед на директора, но не по-
късно от 10 октомври. Медицинският документ се 
представя не по-късно от два дни след последната 
дата, удостоверяваща причина за отсъствие. 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА



Особени положения

Ученик, който е в самостоятелна форма на 
обучение, при повтаряне на класа се явява 
на изпити само по учебни предмети, по 
които има оценка Слаб /2/.

Ученици, които не са се явили да положат 
съответните изпити в три поредни сесии, се 
отписват от училище.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА



ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА

• Включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна 
или годишна оценка.

• Организира се за:

- ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един 
или повече класове;

- ученици с изявени дарби;

- ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 
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;

- ученици със специални образователни потребности;

- ученици по препоръка на екипа за подкрепа на личностното развитие.

• Провежда се по разработен от училището и утвърден от директора индивидуален учебен план и 
съгласно утвърден от директора график на учебните часове и седмично разписание.

• Учениците се записват в определен клас и паралелка.



КОМБИНИРАНА ФОРМА

• Организира се за:

- ученици със специални образователни потребности;

- ученици с изявени дарби;

- ученици в класовете от основната степен на образование, 
преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който 
ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в 
населеното място няма училище от същия вид, в което този език да 
се преподава;

- ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава 
учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е 
изучавал преди преместването си, ако преместването се 
извършва след началото на втория учебен срок.




