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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В УЧИЛИЩЕТО
Извадка от Правилника за дейността на училището
ГЛАВА IХ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Чл. 89. (1) Учебният процес в училището се осъществява в дневна форма на
обучение. Дневната форма на обучение е присъствена.
(2) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в
училището е преустановен, след заповед на министъра на образованието и науката
обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда чрез
използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
(3) За ученици в дневна форма на обучение е възможна промяната на формата на
обучение при наличие на обстоятелствата, регламентирани в чл. 106-114 на ЗПУО.
Чл.90 (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни
дейности и/или в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат
освободени от тях.
(2) Когато срокът на освобождаването е за по-малко от 1 месец, в срок до 5 учебни
дни от настъпване на събитието, ученикът представя на медицинското лице в училище
съответния документ за освобождаване. На базата на представените документи
медицинското лице изготвя списък с освободените ученици, посочвайки трите им
имена, класа и срока за освобождаване. След съгласуване на списъка с директора, един
екземпляр от същия се поставя на информационното табло в учителската стая за
сведение на класните ръководители, а вторият екземпляр се предоставя на учителите по
физическо възпитание и спорт.
(3) Когато срокът е за повече от 1 месец:

ученикът подава заявление до директора заедно с необходимите
медицински документи в срок до 30 септември или до 10 дни след настъпване на
събитието, налагащо освобождаването;
директорът препраща подадените документи за установяване на тяхната
достоверност на медицинското лице в училището, което на тази база трябва да изготви
доклад за педагогическия съвет;


след решение на педагогическия съвет, директорът издава заповед за
освобождаване, в която се вписват основанието, срокът, както и това дали
присъствието на ученика е задължително за съответния час;


заповедта се връчва срещу подпис на класния ръководител и учителя по
физическо възпитание и спорт.


 в заповедта се посочва какво ще прави ученикът във времето, определено
за тези часове, като своевременно се уведомяват и родителите
(4) Когато не са спазени сроковете и процедурата за освобождаване от часове,
отсъствията на ученик се считат за направени по неуважителни причини до момента на
подаване на документите.

(1) Училищното обучение в ОУ „Васил Левски“ с. Голям извор се осъществява в
дневна форма.
Чл. 91. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2
на ЗПУО.
(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) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година
ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на
училището.
(4) За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на
училището издава заповед.
Чл. 92. (1) Ученици, които се обучават в дневна форма на обучение, могат да
променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
(2) Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното
управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по
искане на директора на училището за случаите, уредени в нормативен акт.
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ
Чл. 93. (1) Дневна форма на обучение се организира за паралелки 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 целодневна
организация на учебния ден, часа за спортни дейности и часа на класа.

