ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
съгласно Правилника за дейността на ПЕГ „Екзарх Йосиф I”- Ловеч
Чл. 20. /1/ Гимназията организира дневна и самостоятелна форма на обучение.
/2/ Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове
през учебния ден, включва обучението на учениците по учебни предмети и модули и се
провежда между 7,20 и 19,15 часа в учебни дни.
/3/ Обучението в самостоятелна форма се организира за отделен ученик.
/4/ Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за
определяне на годишни оценки по учебни предмети от училищния учебен план.
/5/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със
заповед на директора на Гимназията.
/6/ Изпитите по учебните предмети се организират в сесии, както следва:
1. сесия януари-февруари
2. сесия май-юни-юли;
3. сесия август-септември.
/7/ Самостоятелната 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 в Закона на здравето, не могат де се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя,
по реда на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
/8/ Учениците, които се обучават в дневна форма на обучение могат да променят
формата си на обучение в началото на учебната година, както и по време на учебната
година.
/9/ Ученици, желаещи да променят формата на обучение по ал. 7, подават писмено
заявление до директора на училището. Промяната на формата на обучение става със
заповед на директора на Гимназията.
/10/ Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, могат да променят
формата си на обучение в дневна преди началото на учебната година.
/11/ Ученици, желаещи да променят формата на обучение по ал. 9, подават писмено
заявление до директора на училището. Промяната на формата на обучение става със
заповед на директора на Гимназията.
/12/ За ученици, навършили 16 години, по решение на директора се допуска обучение
за завършване на два класа в една учебна година.
/13/ Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма и премине в
самостоятелна форма на обучение, продължава обучението си по учебния план, по
който е започнал.
/14/ И двете форми на обучение се удостоверяват с едни и същи по вид документи,
които дават равни права на завършилите.
/15/ Получената оценка на изпита за определяне на годишна оценка не може да се
променя.
/16/ Когато получената оценка от ученик в самостоятелна форма на обучение е "слаб
(2)", ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 34 от Наредба № 11 от
01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

/17/ Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се
явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "Слаб
(2)".
/18/ Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три
поредни сесии, се смята за отписан.

