ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ,,ТОДОР КИРКОВ‘‘
Формите на обучение е СУ,,Тодор Кирков‘‘ са дневна, индивидуална и самостоятелна.
Те са разписани в ПДУ:
…………………………………………………………………………………………………..
Чл. 19. Формите на обучение в СУ „Тодор Кирков” са: дневна; индивидуална и
самостоятелна
Чл. 20. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда
между 8 и 18 часа в учебните дни.
Чл. 21. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни часове, както и
изпити или текущи проверки по учебни предмети за определяне на срочна или годишна
оценка, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на
училището.
(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1. Ученци, 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 за повече от 30 последователни
учебни дни.
2. Ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове
обучението си за един или повече класове.
3. Ученици с изявени дарби.
4. Ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107,
ал. 4 от ЗПУО.
5. Ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.
(3) В случаите по ал.2, т.1 училището организира индивидуалното
обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска
консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.
(4) Знанията и уменията на учениците по ал.2, т.1 се оценяват чред
текущи оценки, а учениците по ал.2, т.2 – чрез изпити.
(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се
определят със заповед на директора на училището.
Чл. 22. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма,
при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити за
определяне на годишни оценки по учебни предмети съгласно училищния учебен
план.
(2) Самостоятелна форма на обучение се организира за:
1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни
причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната
експертна лекарска комисия, определена със Закона за здравето, не могат да се
обучават в дневна форма на обучение.
2. ученици в задължителна училищна възраст по желание на ученика или
родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО.
3. ученици с изявени дарби.
4. лица, навършили 16 години.
(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се
определят със заповед на директора на училището.
(4) Изпитите по ал.2 се организират в сесии, както следва
1.септември-октомври

2.януари-февруари
3.юни-юли
Чл. 23. (1) Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или
самостоятелна форма на обучение при условията на чл.27, ал.2, т.1 и чл.28, ал.2, т.1,
както и ученици навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на
обучение , подават писмено заявление до директора на училището.
(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или
самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в
началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време
на учебната година, когато се преминава от дневна в индивидуална или самостоятелна
форма на обучение.
(3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава
заповед.
(4) За лицата, навършили 16 години, се допуска обучение за завършване
на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на
заявлението.Полагането на изпитите за следващия клас става само при успешно
положени изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
Чл. 24. (1) Организацията на обучение, както и условията и редът за
преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен
стандарт за организация на дейностите в училищното образование.
(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при
условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите
от обучението на учениците.
Формите на обучение в СУ,,Тодор Кирков‘‘ са приети на ПС с Протокол
№9/10.09.2020г.

