
 
 

З А П О В Е Д  

№ 16/21.09.2020 г. 

 

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗПУО, във връзка с чл. 38, ал.1, т.1 от Наредба № 

11/01.09.2016 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на 

ученици в самостоятелна форма 

О П Р Е Д Е Л Я М : 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПОД 16 ГОДИНИ С 

РАЗРЕШЕНИЕ НА РУО – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 

година, както следва:  

 

І. УЧЕНИК В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната 

2020/2021 година: 

 

 

№ Име Презиме Фамилия клас форма на обучение 

1 Илиян Нанков  Атанасов 6 

Самостоятелна – под 

16 г. 

 

ІІ. КЛАСНИЯ  РЪКОВОДИТЕЛ – Соня Атанасова Кръстева 
на учениците, които ще се обучават в самостоятелна форма на обучение през 

учебната 2020/2021 година,  води  задължителната училищна документация 

за съответния ученик. 

 

ІІІ. ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ 

Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на 

обучение, съгласно чл. 38, ал.1, т.1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за системата за 

оценяване, е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА. Изпитите се 

полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма  по съответния 

учебен предмет, за съответния клас и за съответната подготовка изучавано през 

учебната година.  

.  

През учебната година се организират 4 изпитни сесии, както следва  

 Редовна декемврийска сесия – 02 – 11 декември 2020 год.; 

 Редовна март сесия – 09 - 19 март 2021 год.; 

 Първа поправителна юни сесия  - 21- 02 юли 2021 г.. 

 Втора  поправителна агуст сесия - 24 – 31 август 2021 г. 

Редът за организиране на отделните сесии се определя в заповед на 

директора.  

 

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна 

форма на обучение е една учебна година /т.е. за една учебна година могат да се 

явяват на изпити за един клас/. През учебната година се организират 4 сесии /две 



 
редовна сесия и две поправителни сесии/. Желанието на ученика за явяване на 

определена сесия се удостоверява чрез заявление, подадено не по-късно от 1 

седмица преди началото на изпитната сесия.  

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за 

консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни 

предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след 

съгласуване с тях.  

Като длъжностно лице, отговарящо за организацията и координацията 

на обучението на учениците в самостоятелна форма на обучение и за водене на 

документацията определям: Соня Атанасова Кръстева. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището 

срещу подпис за сведение и изпълнение.  

Копие от заповедта да бъде поставена на сайта на училището, за сведение на 

учениците в самостоятелна форма на обучение.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

Десислава Александрова 

Директор на ОУ «Св. св. Кирил и Методий»” –  

с. Овча могила 


