
   Индивидуална форма на обучение 

 

Чл.35.  (1) Индивидуалната форма на обучение е присъствена форма, включваща 

учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е 

заложено с индивидуалния учебен план , утвърден от директора на училището. 

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

 1. Ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училище 

повече от 30 последователни учебни дни. 

  2. За даровити ученици, както и за ученици,които по семейни причини  желаят 

да завършат обучението си за един или повече класа. 

Чл. 40. (1) Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна 

форма на обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да 

променят формата на обучение подават писмено заявление до директора на училището. 

(2) Ученици, които се обучават в дневна или  в самостоятелна форма на обучение, 

могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. 

Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато 

се преминава: 

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

  (3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

(4) До 14.09. всеки ученик от  самостоятелна форма на обучение подава заявление, че 

желае да продължи обучението си. 

(5) Ученици, които имат оценка Слаб 2 по учебен предмет на редовните и 

поправителните сесии или не са се явили, повтарят класа. 

(6)При повтаряне на класа учениците, които се обучават в самостоятелна форма на 

обучение  се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка Слаб 2  

или не са се явили на поправителни изпити. 

(7) За ученици в самостоятелна форма на обучение, навършили 16 години, се допуска 

обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание 

при подаване на заявлението по ал.4.  Те полагат изпити за следващ клас само ако 

успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

 


