
Формите на обучение в СУ „Нешо Бончев“ са:  

1. Дневна 

2. Самостоятелна 

3. Индивидуална 

Формата на обучение на учениците: 

1. Се избира от родителите на малолетните ученици. 

2. Се избира от учениците, като за непълнолетните е със съгласието на 

техните родители. 

3. Се препоръчва от екипа за подкрепа на личностното развитие в 

училището при спазване изисквания на чл.107, ал.2 – ал.4 от ЗПУО. 

Учениците могат да променят формата на обучение преди началото на учебната година, 

съгласно  чл. 48 от Правилника за дейността на училището. 

Дневната форма на обучение в СУ „Нешо Бончев“ е организирана за паралелките и 

групите в учебни часове по учебни предмети или модули.  

Часовете по предмети и модули започват от 8:00 ч. и приключват не по-късно от 

14:10ч.  

В следобедните часове се провеждат заниманията на групите за ЦОУП и спортните 

дейности. 

Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:  

1. тридесет и пет минути - в I и II клас; 

2. четиридесет минути - в III–IV клас; 

3. четиридесет минути – в V–XII клас за учебната 2019/20 год.; 

 

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо 

оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка, определени от 

държавния стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.  

Индивидуалната форма на обучение се организира за ученици по реда на чл.111 от 

ЗПУО. 

За всеки ученик в индивидуална форма на обучение директорът на СУ „Нешо Бончев“ 

изготвя и утвърждава индивидуален учебен план, разработен по чл. 95 на ЗПУО и 

държавния образователен стандарт за учебния план и приет с решение на ПС на СУ 

„Нешо Бончев 

Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището, в болница, в домашни 

условия или в друга институция, съгласно разписаното в Правилника за дейността на 

СУ „Нешо Бончев“.  

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 в СУ „Нешо Бончев“ се организира съгласно 

чл.112 от ЗПУО, както и за ученици от гимназиалните етапи, на които е наложено 

наказание „Преместване в самостоятелна форма на обучение“. 

Изпитите за самостоятелна форма в СУ „Нешо Бончев“ се провеждат в изпитни сесии, 

както следва: 

1. Септемврийска – до две седмици след началото на учебната година; 

2. Зимна – до две седмици след приключване на I учебен срок и 

междусрочната ваканция;  

3. Майска – Провежда се месец май след завършване на XII клас и е само за 

завършилите XII клас; 

4. Юнска – до две седмици след приключване на II учебен срок.  

За явяването на съответните сесии учениците в самостоятелна форма подават 

заявления, в които упоменават желанията за изпити в съответната сесия. 



Ученик в самостоятелна форма на обучение, който не се е явявал в продължение на три 

редовни изпитни сесии на нито един изпит, прекъсва съгласно чл. 173, ал.2, т.3 от 

ЗПУО. 

За учениците в самостоятелна форма на обучение са формирани групи, ръководени от 

класни ръководители. В началото на всяка учебна година класният ръководител се 

свързва с учениците от своята група и ги информира за техните права и задължения. От 

своя страна учениците в СФО са длъжни да поддържат връзка с класния си 

ръководител и своевременно да го информират при промяна на телефонния номер, 

адреса и др. начини, които са п определили за контакт с училището.  


