Средно училище „Никола Вапцаров” – Силистра
За европейска култура
Ред и условия за организация на самостоятелна форма на обучение
в Средно училище „Н.Й.Вапцаров“, гр.Силистра
/ Правилник за дейността на училището /
Чл.24. (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на
годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план пред комисия, определена със
заповед на директора на училището и се организира при условията на чл.112 от ЗПУО, ДОС за
организацията на дейностите в училищното образование и ПДУ.
(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
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 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към РУО;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен
учебен план.
(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20
учебни дни преди изпитна сесия, определена в настоящия правилник. Небходими документи при
първоначално записване:
1. заявление за записване (по образец);
2. копие на документ за самоличност, при необходимост и други документи (сверяват се с
оригинала);
3. копие на документ за завършен клас, етап или степен на образование (сверява се с
оригинала) – представя се в случай, че последният завършен от лицето клас не е в СУ
„Н.Й.Вапцаров“ или в някое от закритите училища, чиято документация се съхранява в СУ
„Н.Й.Вапцаров“.
(5) Изпитните сесии за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ „Н.Й.Вапцаров“
се организират както следва:
1. редовна сесия през м.ноември, първа поправителна сесия през м.декември и втора
поправителна сесия през м.януари;
2. редовна сесия през м.март, първа поправителна сесия през м.април и втора поправителна
сесия през м.май.
(6) Датите на изпитните сесии се определят със заповед на директора на училището за всяка
учебна година и се публикуват на интернет страницата на училището (за учебната 2017/2018 г. –
заповед № 1310 от 07.09.2017 г.).
(7) За учениците, навършили 16 г., се допуска обучение за завършване на два класа в една
година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл.5, ал.4 на ПДУ. Те
полагат изпити за следващ клас на редовна сесия през м.март, на първа поправителна сесия през
м.април и на втора поправителна сесия през м.май само ако успешно са положили всички изпити за
предходния клас през съответната учебна година.
(8) Учениците подават заявление за допускане до директора на училището не по-късно от 5
дни преди началото на всяка изпитна сесия.
(9) Графикът за провеждане на всяка изпитна сесия се определя със заповед на директора и се
обявява на информационно табло в училището и на интернет страницата на училището не по-късно
от 3 дни преди началото на сесията.
(10) По изключение, когато здравословни/или други причини налагат явяване на ученика
извън определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището. Със заповед на
директора се определят дати за явяване на изпита.
(11) Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в
самостоятелна форма по собствено желание или поради наложена санкция, продължава обучението
си по учебния план, по който е започнал.
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