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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Обучението в ПГБТ се организира, съгласно чл.106 ал.1 от ЗПУО в : 

 дневна форма  

 самостоятелна форма  

 индивидуална форма 

 обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

Обучението в самостоятелна и индивидуална форма се организира за отделен 

ученик. 

Обучението чрез работа се организира: 

1. в паралелки и/или групи – при обучението в училището, и 

2. за отделен ученик или в групи – при практическото обучение в реална 

работна среда 

ДНЕВНА ФОРМА 

Обучението в ПГБТ се организира в последователни класове, които се 

означават с римски цифри във възходящ ред. Паралелките от един клас се 

обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера 

на класа. 

Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички 

форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за 

индивидуална и самостоятелна форма на обучение. 

Учениците записани за обучение в даден клас в дневна форма или дуална 

система на обучение, в зависимост от броя им, се организират в паралелки или 

групи. 

В зависимост от учебния предмет или модул паралелката може да се дели на 

групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас 

или от различни класове. 

В началото на учебната година директорът на училището със заповед определя 

класните ръководители за паралелките. 

В ПГБТ обучението на учениците се организира по учебни години, срокове, 

седмици, дни и часове  съгласно учебните планове и в съответствие със 

седмичното разписание, утвърдено от директора . 

В ПГБТ обучението се организира по срокове на две смени с продължителност 

на учебния час, в съответствие на чл.10 и във връзка с чл.7,ал.7 от Наредбата 

за организация на дейностите в училищното образование,както следва : 

-     40 минути за теоретичните предмети; 

-     45 минути за учебна и лабораторна практика. 
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-     60 минути за производствена практика. 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

В самостоятелна форма може да се обучават:  

- Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 

съответната лекарска комисия, определена в закона за здравето, не 

могат да се обучават в дневна форма; 

- Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика 

или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО;  

- Лица навършили 16 години; 

- Ученици с изявени дарби. 
 

Обучението на ученици в самостоятелна форма в ПГБТ се осъществява по 

действащите учебни планове на училището. 

Ученик, който е започнал обучението си  в дневна форма на обучение по 

определена професия и премине в самостоятелна форма на обучение по 

същата професия, продължава обучението си по учебния план, по който е 

започнал да се обучава. Смяна на формата на обучение от дневна в 

самостоятелна се допуска и по време на учебната година. 

Ученици, които са се обучавали в последния клас в дневна форма, но не са го 

завършили в редовните поправителни сесии, продължават обучението си по 

реда за самостоятелна форма. 

Заявление за записване в СФО, може да се подаде и до 20 учебни дни преди 

изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на училището, в 

съответствие изискванията на Наредбата за организация на дейностите в 

училищното образование/чл.37, ал.4/. 

 За учениците в СФО  се допуска обучение за завършване на два класа в една 

учебна година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението 

по чл.31, ал.4 от Наредбата за организация на дейностите в училище и по реда 

на чл.12, ал.2 от ЗПУО. Ученикът полага изпити за следващ клас само, ако 

успешно е положил всички изпити, предвидени за завършване на предходния 

клас . 

Знанията и уменията на учениците в самостоятелна форма на обучение се 

оценяват чрез изпити върху годишния материал по учебните предмети за 

даден клас от учебния план за съответната професия. 

Изпитите се организират и провеждат съгласно Наредба № 3 на МОН от 

15.04.2003 г.и Наредба №11 от 01.09.2016г. за системата на оценяване.  

Директорът определя със заповед лицето, което води личните картони на 

учениците от самостоятелна форма на обучение.  

За резултатите от изпитите учениците се интересуват лично. 



 
 

Ученици от самостоятелна форма на обучение се допускат до зрелостни и 

квалификационни изпити по реда, установен за дневна форма на обучение към 

момента на явяването. 

За полагане на изпити за промяна  на годишна оценка, за промяна на 

окончателна оценка, зрелостни и квалификационни изпити, учениците 

подават заявление до директора . 

Учениците от самостоятелна форма на обучение полагат изпитите за клас в 

сесиите, определени с чл.31, ал.2,т.4 от училищния правилник. 

Когато ученикът не се е явил да положи съответните изпити в три поредни 

сесии, той се отписва от училище, в съответствие със ЗПУО чл.173, ал.2, т.3. 

При успешно положени зрелостни и квалификационни изпити, на учениците 

от самостоятелна форма на обучение се издават диплома за средно 

образование и свидетелство за професионална квалификация. 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

В индивидуална форма може да се обучават: 

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, издаден от експертна лекарска комисия, 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 в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1-4 от ЗПУО 

Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО. 

Директорът организира изготвянето и утвърждава индивидуален учебен план. 

Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 

1, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се 

организират в домашни условия. 

За обучението в индивидуална форма се изготвя седмично разписание на 

основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на 

училището. 

Учениците в индивидуална форма на обучение се записват в определен клас и 

паралелка. 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ) 

В ПГБТ може да се провежда обучението чрез работа (дуална система на 

обучение), което се организира съгласно изискванията на Наредба 

№1/08.09.2015г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа. 
 


