ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ :
Чл. 42. (1) Образователно-възпитателният процес в 203. ПЕГ «Св. Методий» се
осъществява и организира в следните форми :
➢ Дневна
➢ Самостоятелна
➢ Дистанционна / обучение от разстояние в електронна среда/.
(2) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение
едновременно.
(3) В зависимост от възможностите на училището, както и от условията на
конкретната ситуация преди началото на съответната учебна година, някои от формите
на обучение може и да не се предлагат като възможни варианти за избор.
(4) Основните форми на обучение, които се предлагат в училището, са ДВЕ –
дневна и самостоятелна форма. В много редки случаи и в зависимост от конкретния
казус, на ученик може да се предложи индивидуална форма на обучение. А в ситуация
на епидемия и/или извънредно положение в страната, формата на обучение може да се
трансформира в дистанционна (т.е. да се премине към обучение от разстояние в
електронна среда).
Чл. 43. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от
ЗПУО и при спазване изискванията на този закон.
(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 на ЗПУО 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 от ЗПУО.
Чл. 44. (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи.
(2) Обучението в самостоятелната и форма се организира за отделен ученик.
(3) Обучението в дистанционната форма може да се организира в групи от
ученици от един и същ клас или за отделен ученик.
Чл.45.
Обучението в дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана, и
дистанционна форма на обучение се осъществяват при спазване изискванията на Раздел
VІ от ЗПУО и при спазване на изискванията на Наредбата за организация на дейностите
в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 45а. (1) 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 реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години ;
5. ученици, на които е наложена съответната санкция от педагогическия съвет
(при условие, че са навършили 16-годишна възраст).
(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл.
49, ал. 2, т. 1 от ЗПУО.
(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка от страна на
ученика и явяване на изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от
училищния учебен план.
(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за
дневна форма.
(5) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание
на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас,
продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма
на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно
развитие.
(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира
след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на
образованието.
(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за
учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол
на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на
образованието по ал. 6. В комисията задължително участва представител на Агенцията
за социално подпомагане.
(8) Организация на обучението в самостоятелна форма е регламентирано в
Приложение №1 към настоящия правилник.
Чл. 46. Според степента на подготовката си учениците се организират в класове от VІІІ
до ХІІ, а според индивидуалния избор на ученика - и в групи за факултативна
подготовка
/свободноизбираема подготовка
/
и избираема
подготовка
/задължителноизбираема подготовка/. За участие в часовете за допълнителна,
свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка родителите на учениците
подават заявление в срок до 30 юни година на предходната учебна година или при
постъпване в съотвения клас.
Чл. 47. (1) Организацията на обучението в дневна и самостоятелна форма и обучението
от разстояние в електронна среда и условията и редът за преминаване от една форма на
обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование.
(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по
реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението
на учениците.
Чл. 48. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен
процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал.5 от ЗПУО,
присъственият образователен процес в училището е преустановен само за една или
повече определени паралелки, след заповед на директора на училището, обучението на
учениците в нея се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна

среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните
технологии.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият
образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по ал. 1, 3 и 5 от
чл.105 на ЗПУО, дните са учебни, ако са създадени условия за обучение на учениците от
разстояние в електронна среда при условията и по реда на чл. 115а, ал. 1, 4 и 5 от ЗПУО..
(3) По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на
директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични
средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може
да се осъществява и за ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана форма
на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с
документ, не може да посещава училище.
(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият
образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите
технически и технологични средства, обучението в дневна форма от разстояние в
електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до
края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които
той живее на един адрес;
3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след
разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
(5) В случаите по ал. 5, т. 1 - 3, когато училището не може да осигури провеждането на
дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда
могат да се предоставят от друго, определено от регионалното управление на
образованието училище, което предлага такова обучение или организира дистанционна
форма на обучение.
(6) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове,
самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
(7) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на
уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата
преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането
и заплащането на труда.

