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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

  Образователно-възпитателният процес в ПГПСТТ ”Г.С.Раковски” се 

осъществява в следните форми на обучение: дневна, индивидуална и самостоятелна. 

Условията и реда за организиране на осъществяваните в училището форми на обучение 

се определят в правилника за дейността на училището. 

 

1. Дневната форма на обучение се провежда при едносменен режим на обучение в 

учебните дни, съгласно график на учебното време, определен за учебната година със 

заповед на министъра на образованието и науката. Учебните занятия се провеждат по 

седмично разписание, което се изготвя за всеки 

учебен срок и се утвърждава от директора. 

 

2. Индивидуалната форма на обучение може да се организира за ученици, 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 или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни; за 

ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си 

за един или повече класове и за ученици със специални образователни потребности при 

условията на чл.107, ал. 4 от ЗПУО. 

 

3. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

Самостоятелната форма на обучение се организира за: 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; ученици в задължителна училищна 

възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 

ученици с изявени дарби; лица, навършили 16 години. При самостоятелна форма на 

обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма на обучение. Изпитите 

по учебните предмети от училищния учебен план за определяне на годишни оценки по 

учебните предмети от училищния учебен план една редовна и две поправителни сесии. 

Графикът за провеждане на изпитите се определя със заповед на директора. 

 

 

 

 

СОНЯ ЙОРДАНОВА  

Директор на ПГПСТТ “Г. С. Раковски” 

 


