УТВЪРЖДАВАМ:
(Емилия Лазарова – Директор на II АЕГ)

Форми на обучение във II АЕГ за учебната 2017/ 2018 год.,
приети с решение на ПС
(1) Дневна (присъствена форма, която се провежда в рамките
на установения учебен план);
(2) Индивидуална;
2.1. Организация на обучението в индивидуална форма:
 организира се за ученици, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната
ЕЛК, определена в закона за здравето, не могат да посещават
училището повече от 30 последователни учебни дни, за ученици
с изявени дарби, за ученици, които по семейни причини желаят да
завършат в други срокове обучението си за един или повече
класове;
 когато ученикът не може да посещава училището, съобразно
документа, издаден от ЕЛК, учебните часове се организират в
домашни условия; знанията и уменията се оценяват чрез текущи
оценки, вписани в дневника на класа; изготвят се индивидуален
учебен план и седмично разписание за ученика; индивидуален
учебен план се изготвя за всеки ученик;
 учениците с изявени дарби и учениците, желаещи да завършат в
други срокове по семейни причини се оценяват чрез изпити за
определяне на годишни оценки, по ред определен от директора
на училището; индивидуалните учебни часове се провеждат в
училището по предварително уточнен график; могат да се
организират в рамките на няколко учебни седмици; изготвя се
индивидуален учебен план за всеки ученик.
(3) Самостоятелна (неприсъствена форма, при която учениците
се подготвят изцяло самостоятелно, съгласно училищния учебен
план).
3.1. Организация на обучението в самостоятелна форма:

 организацията на обучението по всички учебни предмети
завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със
заповед на директора на училището; учениците преминават в
следващия клас и могат да полагат изпити за следващия клас,
само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за
завършване на предходния клас; изпитите за завършване на
учебната година се полагат в края на учебната година върху
учебното съдържание, изучавано през цялата година; оценките са
върху годишно учебно съдържание; учениците имат право на две
поправителни сесии;
 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;
 ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на
обучение и премине в самостоятелна форма на обучение,
продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.
3.2. Самостоятелна форма на обучение се организира за
ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни
причини не могат да се обучават в дневна форма, или при заявено
желание от тях или родител, както и за ученици с изявени дарби и
заявили желание ученици, навършили 16 години, след решение на
ПС.
3.3. За учениците в задължителна училищна възраст,
обучаващи се в самостоятелна форма по тяхно желание или на
родителите им, се осъществява контрол от експертна комисия към
РУО, в която участва и представител на Агенцията за социално
подпомагане. При не постигане на необходимите компетентности за
класа, обучението продължава в друга форма, препоръчана от ЕПЛР.
Посочените форми са включени в Правилника за дейността на училището, приет с
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