
 
 

З А П О В Е Д 
№  РД – 16- 1754/ 14.09.2017г. 

 

 

На основание чл.259 ал.1  от ЗПУО и чл.112 ал.1 до 7; чл.12 ал.2 от ЗПУО 
 за ученици в самостоятелна форма на обучение  и във връзка с чл.37 ал.1-10от Наредба № 

10/ 01.09.2016г за организация на дейностите в училищното образование и Наредба №3/ 

15.04.2003г за системата за оценяване , Наредба № 11/ 01.09.2016г за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците 

 
 

О П Р Е Д Е Л Я М  
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през уч. 2017 / 2018 г.  

както следва:  

 

 

І. ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ 

 Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно 

чл.7 ал.3 т.2, ал4 т.1,2 от Наредба №11/ 01.09.2016г за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците и чл 29 б.от Наредба №3/ 15.04.2003 г. за системата за оценяване, е 

ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА. Изпитите се полагат върху учебното 

съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.  

Изпитите  се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл.29 д ал.1,2,3 от 

Наредба №3/ 15.04.2003г. за системата за оценяване , чл.41 ал.1 т.2,ал.3 т.1-4 от Наредба № 

11/01.09.2016г за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

  

През учебната година се организират следните изпитни сесии, както следва:  

За ученици 1-8 клас: 

- Сесия Януари; 

- Сесия Юни; 

- Юли. 

За ученици 9 - 11 клас: 

- Сесия Януари; 

- Сесия Април; 

- Сесия Юни. 

За ученици 12 клас: 

- Сесия Януари; 

- Сесия Март; 

- Сесия Април. 

 

Изпитните сесии са в съответствие с чл. 37, ал. 5 и ал.7 от Наредба №10 и определени в 

Правилника за дейността на 132. СУ. 

 Редът за организиране на отделните сесии /дати, комисии и др./ се определя  в отделна  

заповед на директора, преди всяка конкретна сесия.  

Редовни изпитни сесии за ученици обучаващи се в самостоятелна форма на обучение и 

са в задължителна училищна възраст се организират в края на всеки учебен срок. 

 

 



 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на 

обучение е  една учебна година /т.е за една учебна година могат да се явяват на изпити за един 

клас/.  

Ученикът продължава обучението си в следващ клас през следващата учебна година, при 

успешно полагане на изпитите по всички премети, съгласно училищния учебен план. В рамките 

на една учебна година ученикът не може да бъде допуснат до изпити за следващ клас.  

 Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и 

указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и 

часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.  

            През учебната 2017/ 2018г. на основание чл.37 ал.6 от Наредба № 10/01.09.2016г се 

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

при подаване на заявлението и се отнася само за ученици  и лица навършили 16 години  . Те 

полагат изпит за следващ клас, само ако успешно са положили всички изпити предвидени за 

завършване на предходния клас. 

                       Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици, за които 

има оценка от регионален център за подкрепа за личностно развитие и е установено, че 

съобразно образователните им потребности може да се обучават в Център за специализирана 

образователна подкрепа. 

  Като длъжностно лице, отговарящо за организацията и координацията на 

обучението на учениците в самостоятелна форма на обучение  определям Мая Куцарова, на 

длъжност ЗДУД. 

                        

 За водене на задължителната училищна документация- определям кл.р-ли за учебната 

2017/2018г. съгласно Заповед №………………….. на директора на 132 СУ“В.Войнова“ 

     

 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мая Куцарова на длъжност – 

зам. директор. 

 

Копие от заповедта да бъде поставена на информационното табло в училището, за 

сведение на учениците в самостоятелна форма на обучение и в сайта на училището- отг. 

Валентина Найденова.           

                   

Запознати:           

 1…………………….. 

            2……………………. 

            3……………………….. 

            4………………………. 

             5…………………….. 

             6………………………. 

             7……………………. 

             8……………………. 

             9…………………… 

            10………………….. 

             11…………………. 

              12………………….. 

                                                                                        

 

 

        ДИРЕКТОР:…………… 

                                                                                               /Д.Царвулкова/    

        


