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Чл. 65.  (1) В самостоятелна форма може да се обучават: 

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. 11, ал. 2; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години; 

5. ученици, които имат наложена санкция по чл.199, ал.1, т.5 от ЗПУО. 

(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, 

ал. 2, т. 1от ЗПУО. 

(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне 

на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърдения училищен  учебен 

план за дневна форма. 

(5)Условията и редът за  организиране и провеждане на изпитите се определят със 

заповед на директора на училището, като всеки ученик в самостоятелна форма на 

обучение, желаещ да се яви на изпит в съответната сесия, може да направи това само 

след като предварително е посетил поне две консултации по съответния предмет в 

определените дни за консултации на преподавателите. 

 (6) Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение, както и 

ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, 

подават писмено заявление до директора на училището до 01.09.2016 г. 

(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за 

учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на този закон се осъществява 

контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на 

образованието по ал. 6. В комисията задължително участва представител на Агенцията 

за социално подпомагане. 



Чл. 66. (1)Изпитите по учебни предмети от училищния учебен план в самостоятелната 

форма на обучение са организирани в сесии – две редовни и две поправителни. 

(2) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед 

(3) Кандидатстване за СФО: 

3.1. Учениците подават заявление до Директора за самостоятелна форма на обучение до 

01.09.2016 г. 

3.2. Ученици, завършили успешно съответен клас в СФО могат да продължат 

обучението си в следващия клас в СФО само след подадено заявление до 01.09.2016 г. 

3.3. Промяна на формата на обучение по време на учебните занятия се допуска при 

преминаване  от дневна  и комбинирана в самостоятелна форма на обучение за: 

- ученици – по желание на родител и подадено заявление по реда на чл.12, ал.2 от 

ЗПУО; 

- ученици, които в същата година навършват 16 години или възникнат нови 

обстоятелства  - ученици с изявени дарби; 

3.4. Преместване от дневна и комбинирана в самостоятелна форма може да бъде 

наложено и като санкция(чл.199, ал. 1, т.5 от ЗПУО) при доклад на класния 

ръководител с решение на ПС. 

(4) Необходими документи за СФО – за обучение в СФО учениците подават писмено 

заявление-образец до Директора на училището. Заявлението трябва да бъде 

придружено от комплект документи: 

- удостоверение за завършен клас , ако ученикът желае да се обучава за първа година в 

СФО в училището; 

- копие от удостоверение за раждане на ученика и собственоръчно изписано име на 

латиница по лична карта; 

- за учениците, ненавършили 16 години, заявлението се подава от родителя/настойника; 

- за учениците, навършили 16 години, заявлението се подава от ученика, заверено с 

име, фамилия и подпис на родителя; 

- заповед на Директора за наложена санкция по чл.199, ал.1, т.5 от ЗПУО; 

- при първоначално преминаване в самостоятелна форма на обучение ученикът 

задължително предоставя актуална снимка за документи, необходима за личния картон. 

(5) Права и задължения на учениците в СФО: 

5.1. При записване всеки ученик се запознава срещу подпис с настоящите правила; 

5.2. За преминаване в следващ клас в срок до 01.09.2016 г. всеки ученик, обучаващ се в 

СФО е длъжен да подаде заявление, в което да заяви желанието си за обучение в СФО 

през следващата учебна година: 

- ако успешно е положил всички изпити по учебни предмети за съответния клас, подава 

заявление за преминаване в следващ клас; 

- ако не е положил успешно всички изпити по учебните предмети за съответния клас, 

подава заявление за записване в следващия клас, като през следващата учебна година 

полага изпити по учебните предмети, по които има оценка Слаб(2) или не се е явил в 

регламентираните сесии. 

5.3. Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, се подготвят 

самостоятелно и се явяват на изпити по всички предмети за съответния клас, съгласно 

училищния учебен план, по който се обучават, в съответствие с чл.112, ал.3 и ал.4 от 

ЗПУО. 

5.4. Ученик, обучавал се в самостоятелна форма на обучение, който желае да промени 

формата си на обучение в началото на учебната година – до 01.09.2016 г. подава 

заявление за промяна  на формата на обучение. 



5.5. Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в 

съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено 

желание. 

5.6. В срок до 01.09.2016 г. Директорът издава заповед за преминаване в самостоятелна 

форма на обучение за следващата учебна година на заявилите ученици или заповед за 

преминаване от самостоятелна в дневна форма на обучение съгл. Чл.259, ал.1 от ЗПУО. 

5.7. При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици 

задължително се явяват на приравнителни изпити за приравняване към новия действащ 

учебен план. 
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