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Формите на обучение в ОУ „Райна Княгиня“ са приети на заседание на 

Педагогическия съвет Протокол № 10/07.09.2022г. 



 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Общи положения 

 

Чл. 62 (1) Обучението на учениците в ОУ „Райна Княгиня“ се осъществява в дневна форма, 

а в случаите, предвидени в този раздел и в самостоятелна форма.  

(2) Формите на обучение се приемат от педагогическия съвет на училището. 

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми 

на обучение се публикуват на интернет страницата на училището. 

 (4) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.  

(5) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

1. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;  

2. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни години;  

3. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО;  

4. ученик със специални образователни потребности. 

(6) За записване в дневна или самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата 

на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 

ЗПУО.  

(7) За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището 

издава заповед.  

(8) Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение могат да променят 

формата на обучението си преди началото на учебната година.  

(9) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се 

преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение; 

(10) За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.  

(11) Извън случаите по ал. 10 промяната на формата на обучение се разрешава от началника 

на регионалното управление на образованието по подадено заявление от 

родителя/настойника с изложени мотиви или по искане на директора на училището. 


