
 
 

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
 

/ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА 

И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В НГПИ „СВ. ЛУКА” – СОФИЯ/ 

 

 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ 

ПРОЦЕС 

Чл. 125. Гимназията осигурява обучение в дневна и самостоятелна форма. 

Чл. 126. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в 

учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни 

предмети или модули. 

(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по организация на 

учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

Чл. 127. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която 

ученицитесе подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети 

съгласно училищния учебен план (Чл. 112, ал. 3 от ЗПУО). 

Чл. 128. В самостоятелна форма може да се обучават: 
1. 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; 

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, 

по редана чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

Чл. 129. Ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата си 

на обучение, могат да направят това по реда на чл. 112 от ЗПУО, приети с решение на 

Педагогическия съвет. 

Чл. 130. (1) Учебните занятия се провеждат в съответствие със седмичното 

разписание, което се съставя от заместник-директора по учебна дейност и се 

утвърждава от директора и Педагогическия съвет в началото на учебната година/срока. 

(2) Учебните занятия се провеждат в зали, утвърдени в седмичното разписание. 

(3) Промяната им може да стане само със съгласието на ръководството и се обявява на 

видно място за сведение на учениците и учителите. 



Чл. 131. (1) Ученикът завършва класа, ако има годишни оценки най-малко „Среден 

(3)” по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за 

съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове. (чл. 122, ал. 1 от 

ЗПУО). 

(2) Ученици, които имат оценка „Слаб (2)” по учебен предмет или модул, полагат 

изпит за промяна на оценката на не повече от две поправителни сесии в края на 

учебната година (чл. 123, ал. 1 от ЗПУО). 

(3) Учениците, които по здравословни причини не са се явили на редовната 

поправителна сесия, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, 

определен със заповедна директора, не по-късно от 10 октомври. 

(4) Учениците, които имат оценка „Слаб (2)” по учебен предмет или модул от 

редовната и допълнителната поправителна сесия или не са се явили на изпита, 

повтарят класа (по чл. 123,ал. 1 и 2 от ЗПУО). 

(5) Ученик от XII клас, който има годишна оценка „Слаб (2)” по един или по няколко 

учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити 

за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на 

оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

(чл. 125 от ЗПУО). 

(6) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. 

(7) За всеки клас се провежда производствена практика (пленер), която включва 

проучвателни и приложни дейности. Програмата за нея се изготвя от съответните 

учители и  включва конкретни цели, теми и задачи за изпълнение. Предвиждат се по 64 

учебни часа годишно занимания на учениците, разпределени в две седмици за X, XI и 

XII клас, които се добавят към задължителните учебни седмици. 
1. Ученици, чието поведение влиза в противоречие с Правилника за дейността на 

училището, по предложение на класния ръководител и с решение на Педагогическия 

съвет не се допускат на производствена практика, която се провежда извън София. 

2. Ученици с наложени санкции по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2 по предложение на класния 

ръко- водител и с решение на Педагогическия съвет не се допускат на производствена 

практика, която се провежда извън София. 

(8) В края на учебната година учениците полагат задължителен годишен изпит по 

съответната специалност и по рисуване по график на училището, утвърден от 

директора, извън рамките на редовното учебно време. 

(9) Оценките на учениците от годишните изпити се определят от изпитна комисия, 

назначена със заповед на директора на училището, въз основа на знанията и уменията 

на учениците, показани на изпита. 
Чл. 132. Завършването на образованието във всички форми на обучение се 

удостоверява с едни и същи документи, което дава равни права на завършващите 

(Наредба №8/11.08.2016г.). 

Чл. 133. Учениците получават документ за завършен клас, придобиване на степен на 

образо- вание или за преместване в друго учебно заведение, ако не дължат имущество 

на гимназията. 


