YTBbp>1<,n,a BaM:
>KVIBKa ,LJ,oiiiHOBa

npaBH/la
3a OCbW,eCTBRBaHe Ha caMOCTORTellHa opraHM3a4MR
Ha neAarorn4eCKO B3aHMOAeMCTBHe
111 caMocroRre11Ha <J>opMa Ha o6y4eHMe BOY ,,n.P.C11aseMKOB 11 6yprac
A. OpraHVl3VlpaHe Ha caMocromellHa opraHVl3aUVIR Ha negarorn4ecKo B3aV1MogeiiicrnV1e VI
caMOCTOFITellHa ¢opMa Ha o6y4eHVle
1. CaMOCTOFIT€llHaTa opraHV13aL.J,Vlfl Ha ne,n,arorn4eCKO B3aVIMO,n,eiiiCTBVle BKllf04Ba Bb3nV1TaHV1e,
cou,V1allV13au,v.r1, o6y4eHv.e VI orrllem,n,aHe Ha ,n,erero, opraHvt3vtpaHo or po,n,vtrellR, vt npocllep,r1saHe
nocrn>1<eHvtF1Ta MY OT Y4vtllVIW,eTO B Ha4allOTO vt B Kpafl Ha y4e6HOTO BpeMe.
nocrvt>1<eHvtr1ra Ha ,n,erero B CbOTBercrnvte c 4ll. 28, all. 2 or Hape,n,6ara 3a npep,y4vtllvtW,Hara no,n,rorosKa,
Bb3nvtrasaHo, cou,vtallvt3vtpaHo, 06y4asaHo VI orrnem,n,aHo npvt caMocror1rellHa opraHvt3au,vtr1, ce
onpep,e!lRT or y4vtTellvtTe B y4vtflvtw,e B Ha4afloTO vt B Kpar1 Ha y4e6Horo speMe: ,n,o sropara ce,n,Mvtu,a Ha
M. OKTOMBpvt vt noC!lep,Hara cep,Mvtu,a Ha M. Maiii. 3a nposem,n,aHe Ha ,n,eiiiHocna ,n,vtpeKTOpbr noKaHBa
po,n,vtrellvtTe ,n,a oevtrypr1sar npvtcbcrsvtero Ha ,n,erero B onpe,n,elleH or y4vtllvtw,ero ,n,eH vt 4ac.
,LJ,ere, BK/lf04€HO B caMOCTOF!TellHa opraHV13aU,vtfl, KOeTO B KpaR Ha y4e6HOTO BpeMe He nocrnra
KOMnereHTHOCTvtTe no 4ll. 28, all. 2 or Hape,n,6ara or cllep,saw,ara y4e6Ha ro,n,vtHa ce BKllf04Ba B
nolly,n,HeBHa vtllvt no4acosa opraHvt3au,vtr1 Ha npe,n,y4vtllVIW,HO o6pa3oBaHvte no vt36op Ha
pOP,loHell vtTe.
,lJ,vtpeKTOpbr vt3p,asa 3anose,n, 3a BKllf04BaHe Ha ,n,erero B caMocror1reflHa opraHV13au,vtr1 Ha
ne,n,arorvt4eCKO B3a vt Mo,n,eiiicrnvte 3a o6y4eHvte vt TO ce snV1cBa B CnvtCbK 06pa3eu, NQl Ha y4vtflvtw,ero 3a
CbOTBeTHaTa y4e6Ha rop,vtHa. v13roTBfl Ce He06XOP,vtMaTa y4e6Ha ,IJ,OKyMeHTaU,vtfl.
6. OpraHvt3VlpaHe Ha caMocror1rellHa ¢opMa Ha o6y4eHvte
CaMOCTOATellHara ¢opMa Ha o6y4eHvte e Henpv.cbCTBeHa ¢opMa, np1-1 KORTO y4eHv.u,vtre ce no,n,rorBAT
caMocror1rellHO VI ce ABR Bar Ha Vl3nvtrn no y4e6HV1Te npe,n,Mern cbrnacHo ,n,eiiicrsaw,V1re y4e6Hvt nllaHose.
CaMOCTOATellHara ¢opMa Ha o6y4eHvte Mome ,n,a ce opraHvt3vtpa 3a:
1.
y4eHvtU,vt B 3ap,bll>1<vtTellHa Y4VlllVIW,Ha Bb3pacr, Kovtro no 3p,pasocllOBHvt
npvt4V!Hvt, YAOCTOBepeHvt c MeP,vtU,VIHCKvt ,n,oKyMeHT, vt3p,a,n,eH OT CbOTBeTHaTa eKcneprHa
lleKapCKa KOMll!evtfl, onpe,n,efleHa B 3aKoHa 3a 3p,pasero, He Morar ,n,a ce 06y4asar B p,HeBHa
¢opMa;
2.
y4eHvtu,vt B 3ap,bll>1<vtTellHa y4vtf1VIW,Ha Bb3pacr - no mellaHvte Ha y4eHvtKa vtllvt
po,n,vtrenr1, no pe,n,a Ha 4/1 . 12, all. 2 or 3nYO, cllep, peweHvte Ha eKcneprHa KOMvtevtfl,
Cb3p,a,n,eHa KbM pervtoHanHoro ynpasneHvte Ha 06pa3osaHvtero.
3.
y4eHVIL.J,vt c vt3RBeHvt ,n,ap6vt;
4.
JlVIU,a, HaBbpWvtllvt 16 ro,n,vtHvt.
npvt caMocror1rellHa ¢opMa Ha o6y4eHvte ce npvtnara y4vtnvtw,eH y4e6eH nllaH 3a napallenKa, vt36paH or
y4eHvtKa.
I. Peg 3a nogasaHe Ha 3ar1slleHvtr1:
1. 3a CaMocror1renHa opraHvt3aU,vtfl Ha ne,n,arorvt4eCKO B3avtMop,eiiicrsvte:
CaMocroArellHara opraHV13aL.J,VIA ce nposem,n,a no m1cMeHo 3ar1seHo mellaHvte Ha po,n,vtrenr1 ,n,o
,n,vtpeKropa 3a CbOTBeTHara y4e6Ha ro,n,vtHa vt cne,n, o,n,o6peHvte or eKcneprHara KOMvtevtfl B
pervtoHallHOTO ynpaslleHvte no 06pa3osaHvte no 4ll. 67, all. 2 or 3nYO.

2. За Самостоятелната форма на обучение
2.1.Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение подават писмено
заявление до директора на училището преди началото учебна година.
2.2 Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 от НОДУО може
да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, с изключение на учениците по I.т. 2.
/ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл.
12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към Регионалното управление
на образованието/
2.3. На учениците, подали заявление до директора за обучение в СФО се издава заповед за
обучение и се вписват в Списък образец №1 на училището за съответната учебна година.
II. Изпити
1.
Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии.
Учениците от самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определен клас по всички
предмети в три сесии –
Редовна сесия: месец януари
Редовна сесия: месец юни
Поправителна сесия: месец септември.
2.
Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за всяка изпитна сесия се
определят със заповед на директора на училището.
3.
Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, се подготвят
самостоятелно и се явяват на изпити по всички предмети за съответния клас, съгласно
училищния учебен план, по който се обучават, в съответствие с чл.112, ал.3 и ал.4 от ЗПУО.
При своята подготовка учениците, съгласно чл.171, ал.1, т. 5 и т.8 от ЗПУО, имат право да:
- посещават консултациите по различните учебни предмети, съгласно утвърдения график
за консултациите в училището;
- ползват училищната библиотека.
4.
Изпитните материали се подготвят, както следва:
- Председателите на МО представят на Директора за утвърждаване конспекти, изпитни
билети, тестове и критерии за оценяване в съответствие с учебното съдържание на
утвърдените от МОН учебни програми и/или тематични планове по учебни предмети
5.
Редовните изпитни сесии за ученици в задължителна училищна възраст - по желание на
ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия,
създадена към регионалното управление на образованието се организират в края на всеки
учебен срок.
6.
Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в
съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за
приключване на учебната година.
7.
Учениците по ал. 2, т. 2, в съответствие с чл.112 от ЗПУО, които не са положили успешно в
рамките на една редовна сесия 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.
8.
Обучението на учениците от самостоятелна форма на обучение следва съответния учебен
план. Изпитите се провеждат за всеки клас поотделно за всички предмети за цялата учебна
година. Оценката от изпита е годишна оценка по предмета. /Оценката се вписва в Книга 3-90, за
ученици от I клас до получаване на основно образование/

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 заявлениетоси. Те полагат изпити за
следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на
предходния клас.

9.

III. Документацията, в която се отразяват резултатите от проведените изпити с ученици в
самостоятелна форма на обучение включва:
- протоколи от изпити - за дежурство при провеждане на писмен изпит (3-82) и за
резултата от писмен, устен или практически изпит (3-80) в електронен вариант,
генерирани от системата АДМИН ПРО;
- писмени работи, конспекти, билети и материали от проведените изпити;
- Книга 3-90, за ученици от I клас до получаване на основно образование/лично
образователно дело на учениците в самостоятелна форма на обучение (3-90);
IV. Завършване на клас и на степен на образование
Завършването на клас и на степен на образование в дневна или самостоятелна форма на обучение
, се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавните образователни
стандарти– Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование, които дават еднакви права на обучаемите.
V. Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение
1.
Подаване на заявление до директора с приложено копие от документ за успешно
завършен предходен клас.
2.
Разглеждане на заявлението: на ПС – за ученици под 16-годишна възраст; от директора – за
ученици, навършили 16-годишна възраст.
3.
Издаване на заповед за приемане на ученика в самостоятелна форма на обучение;
издаване на заповед за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на
изпитите за определяне на годишна оценка, в която са разписани задълженията на комисиите.
Издаване на заповед за утвърждаване на график за провеждане на изпитите.
4.
Оповестяване на графика на определеното в заповедта място училище за информация на
учениците; предоставяне на учениците на конспекти на учебното съдържание по съответните
учебни предмети; изготвяне на изпитни билети по конспектите и на критерии за оценяване и
одобряването им от директора; изготвяне на протоколи за дежурство при провеждане на писмен
изпит.
5.
Оценяване на изпитните работи и вписване на аргументирана рецензия, подписана от
двамата оценители; изготвяне на протоколи за резултатите от изпитите; вписване на резултатите
от изпитите в съответната училищна документация.
6.
Издаване на удостоверение за завършен клас.

Настоящите правила определят организацията и реда за обучение на децата и учениците в
самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие и самостоятелна форма на
обучение в ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас. Предложените правила са приети с решение на ПС с
Протокол № 10 от 14.09.2017 г. и утвърдени със заповед на Директора.

