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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ
Приета на заседане на ПС с Протокол№12/13.09.2022 и утвърдена със Заповед
№42/15.09.2022 г.
В ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,град Силистра учениците се обучават в
дневна форма на обучение.В отделни специфични случаи за някои ученици
се организира:

Индивидуална форма на обучение (ИФО)
В ИФО може да се обучават осем категории лица, предимно ученици в училищна
възраст - ЗПУО, чл. 111 (1), Нар. 10 за ОДУО, чл. 36 (1):
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето,
не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана 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 със СОП при условията на чл. 107 (4) (учениците със СОП представляват
шестата категория ученици по чл. 107 на ЗПУО, за които формата на обучение може да
се препоръчва).
ЗПУО, чл. 107 (4):
1) Препоръка от училищния екип за подкрепа за личностно развитие, която предлага
промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със СОП;

2) Регионалният екип в РЦПППО извършва допълнителна специализирана оценка и
изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката.
3) Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при
условията на чл. 12.

5. учениците в случаите по чл. 107 (2), т. 1 – 4 на ЗПУО – Това са 4 категории лица и
ученици, за които формата на обучение се препоръчва от училищния екип за подкрепа
за личностно развитие, след оценка на потребностите и при осигуряване на защита на
интересите на останалите ученици в паралелката.
ЗПУО, чл. 107 (2):
1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от 3 години възрастта
за съответния клас;
2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
3. лице, прекъснало обучението си за повече от 3 последователни учебни години;
4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от 3 учебни години;

За първоначално записване в ИФО и за промяна на формата на обучение ученикът подава
заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО - Нар. 10 за ОДУО,
чл. 31 (4)
Учениците, които желаят да се запишат в ИФО в паралелките, формирани при условията
на държавния или допълнителния план-прием, следва да отговарят на изискванията за
участие в приема (т.е при приема в VІІІ клас първо да са приети в училището и да
фигурират в утвърдения прием) - Нар. 10 за ОДУО, чл. 31 (5)
За записване на ученика в ИФО директорът издава заповед (за всеки ученик) - Нар. 10 за
ОДУО, чл. 31 (6)
Учениците в ИФО се записват в определен клас и паралелка - Нар. 10 за ОДУО, чл. 36
(6)
ИФО включва - ЗПУО, чл. 111. (2), Нар. 10 за ОДУО, чл. 36 (1):
1. индивидуални учебни часове;
2. текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка ЗПУО, чл. 111 (2), Нар. 10 за ОДУО, чл. 36 (1);
ИФО се осъществява по индивидуален учебен план - ЗПУО, чл. 95 (1) и чл. 111 (3)
Разработване на индивидуален учебен план
Разработва се за обучение на отделен ученик в определен клас въз основа на съответния
училищен учебен план - НАРЕДБА № 4 за УП, чл. 20, 1 и 2., ЗПУО, чл. 95 (1)
Разработва се за учебна година с изключение на случаите, предвидени в ДОС за учебния
план - ЗПУО, чл. 95 (4)
Горепосоченото изключение е, че може да се разработва за два последователни класа в
рамките на една учебна година, когато ученикът желае да завърши обучението си в
други срокове - НАРЕДБА № 4 за УП, чл. 20 (3)

Обсъжда се и се приема от ПС - НАРЕДБА № 4 за УП, чл. 23 (2)
Утвърждава се със заповед на директора - ЗПУО, чл. 95 (2), Нар. 10 за ОДУО, чл. 36
(3)
Изпълнението му се контролира ежемесечно от РУО - ЗПУО, чл. 95 (2)
Съдържание на индивидуалния учебен план

За учениците със сензорни увреждания може да включва и раздел Г – учебни часове за
специалните учебни предмети - ЗПУО, чл. 95 (3)
Може да определя разпределение на учебното време по един или по повече учебни
предмети, различно от рамковия, типовия и училищния учебен план - ЗПУО, чл. 95 (5).
Допуска се отсъствие в раздел А на учебния предмет ФВС, когато обучението на ученика
по него е невъзможно и това е доказано с медицински документ НАРЕДБА № 4 за УП,
чл. 21.;
Допуска се за учениците със СОП отсъствието в раздел А и/или в раздел Б на учебни
предмети, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и въз основа на медицински
документ екипът за подкрепа за личностно развитие е препоръчал съответните предмети
да не се изучават, както и в зависимост от конкретния случай и причината за обучение в
тази форма - НАРЕДБА № 4 за УП, чл. 6 (2), чл. 21, ЗПУО, чл. 95 (6).
Допуска се намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети:
в основната степен – до 50 % за всеки отделен учебен предмет;
в средната степен на образование –до 70 % за всеки отделен учебен предмет.
В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се определят - НАРЕДБА № 4
за УП, чл. 22.:
1. място за провеждане на обучението – в училище, в ЦПЛР, в домашни или в
болнични условия;
2. календарен график на обучението по дати и часове;
3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка
и оценка, когато има такива специфики
Структурата на индивидуалния учебен план на учениците със СОП, както и условията и
редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование - Нар. 10 за
ОДУО, чл. 36 (4)
Организация на изпълнението на индивидуалния учебен план

За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за
личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от
директора - ЗПУО, чл. 95 (7)
За обучението в ИФО се утвърждава от директора на училището седмично разписание на
основата на индивидуалния учебен план - Нар. 10 за ОДУО, чл. 36 (5)
Нар. 10 за ОДУО, чл. 36 (9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 (завършващи в други срокове
и с изявени дарби) учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се
организират в рамките на няколко учебни седмици.
Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището - ЗПУО, чл. 111 (4)
В случаите по ал. 1, т. 1 (болен ученик), когато ученикът не може да посещава училището,
учебните часове се организират в домашни или болнични условия - ЗПУО, чл. 111 (4),
Нар. 10 за ОДУО, чл. 36 (7)
Обучение на ученик в болница (ЗПУО, чл. 111 (5), Нар. 10 за ОДУО, чл. 36 (8): По
преценка на РЦПППО и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, обучението
в индивидуалните учебни часове се осъществява от:
1. болнични учители, назначени към училище и/или ЦПЛР определени от началника на
РУО на територията на областта, на която се намира болницата;
2. училището и/или ЦПЛР, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено
място, в което е болницата;
3. училище и/или ЦПЛР извън случаите по т. 2, определени от началника на РУО на
територията на областта, на която се намира болницата

В случаите по ал. 1, т. 4 (ученик със СОП) – учебните часове се организират и в ЦПЛР ЗПУО, чл. 111. (4), Нар. 10 за ОДУО, чл. 36 (7)

Комбинирана форма на обучение (КФО)
1. Комбинираната форма комбинира:
- дневна и индивидуална форма – за ученици със СОП и с изявени дарби;
- дневна и дистанционна ИЛИ дневна и самостоятелна – за учениците по т. 3 и 4
(ограничено прилагане при крайна невъзможност да се намери друго решение и при
желание на ученика).
КФО се организира в четири случая - ЗПУО, чл. 114 (3), Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (2):
1. ученик със СОП;
2. ученик с изявени дарби;
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в
което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването
си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този
език да се преподава;

4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет
от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си,
ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.
Учениците, които желаят да се запишат в КФО в паралелките, формирани при условията
на държавния или допълнителния план-прием, следва да отговарят на изискванията за
участие в приема (т.е първо трябва да са класирани и после да изберат тази форма) - Нар.
10 за ОДУО, чл. 31 (5)
За първоначално записване в КФО и за промяна на формата на обучение ученикът подава
заявление до директора на училището - Нар. 10 за ОДУО, чл. 31 (4)
За записване на ученика в КФО директорът издава заповед - Нар. 10 за ОДУО, чл. 31. (6)
КФО включва обучение при условията и по реда на дневна форма + индивидуално
обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния
учебен план - ЗПУО, чл. 114. (1), Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (1).
Обучението в КФО се извършва - ЗПУО, чл. 114 (2):
1) по училищния учебен план;
2) по индивидуален учебен план – за ученици със СОП и за ученици с изявени дарби.
Комбинирана форма на обучение за ученици със СОП:
КФО се осъществява за ученици със СОП при три условия - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (3),
т. 2.:
-

учениците се обучават по индивидуални учебни програми;
родителите са заявили желание пред директора с подадено заявление - Нар. 10 за
ОДУО, чл. 39 (3), т. 3;
становище от училищния екип за подкрепа за личностно развитие екипа (по чл.
188, ал. 1 от ЗПУО);

Подходяща е за - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (3), т. 1.:
-

ученици от аутистичния спектър;
ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в
обучението при условията на дневна форма на обучение;

В 7-дневен срок от постъпване на заявлението директорът издава заповед за създаване на
екип по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО (училищен), ако за ученика не е сформиран вече такъв
екип - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (3), т. 3;
Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (3), т.
4:
- установява необходимостта от организиране на КФО за конкретния ученик;
- установява необходимостта от разработване на индивидуален учебен план и
индивидуални учебни програми;

-

определя учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното
обучение;

Членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват
индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за КФО в 30-дневен срок
след издаване на заповедта на директора на училището за създаването на екипа - Нар. 10
за ОДУО, чл. 39 (3), т. 5.
Индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за КФО се утвърждават
от директора - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (3), т. 7.
Индивидуалното обучение се провежда за до 30 % от броя на учебните часове по учебните
предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана
форма - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (3), т. 6.
За всеки ученик, съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание и
се утвърждава от директора - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (3), т. 8.
Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на учениците чрез текущи
проверки по индивидуална учебна програма - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (3), т. 9.
За ученик със СОП индивидуалното обучение може да се осъществява по един или по
няколко учебни предмета и да се осъществява по два начина - ЗПУО, чл. 114. (5):
1) от училището – по реда на чл. 111 (2 – 5) на ЗПУО = индивидуална форма
ЗПУО, чл. 111 (2) ИФО включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за
определяне на срочна или годишна оценка.
(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95.
(4) 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 или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за
личностно развитие.
(5) По преценка на РЦПППО и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик
е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:
1. болнични учители, назначени към училище и/или ЦПЛР; училището и центърът за подкрепа за
личностно развитие се определят от началника на РУО на територията на областта, на която се
намира болницата;
2. училището и/или ЦПЛР, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в
което е болницата;
3. училище и/или ЦПЛР извън случаите по т. 2, определени от началника на РУО на територията
на областта, на която се намира болницата.

2) от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 на ЗПУО = дистанционна
форма
ЗПУО, чл. 113 (4) Обучението в ДФО се провежда по училищен учебен план, разработен въз
основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
(6) ДФО се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни
технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за
резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по
учебните предмети от училищния учебен план.
(7) ДФО може да се организира от училище, което разполага с необходимите технически и
технологични условия в съответствие с ДОС за физическата среда и информационното и

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за
личностно развитие. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява
необходимите технически и технологични средства.

НАРЕДБА № 4 за УП, чл. 20 (2), т.2 – индивидуален учебен план за ученици със СОП
Комбинирана форма на обучение за ученици с изявени дарби
При КФО за ученик с изявени дарби индивидуалното обучение се осъществява по един
или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и
постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници - ЗПУО, чл. 114 (6).
Способностите на ученика трябва да са удостоверени с документи, доказващи класиране
на призови места на национални и международни състезания и конкурси - Нар. 10 за
ОДУО, чл. 39 (4)
ЕПЛР в училището идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности
и постижения, прави оценка на индивидуалните му потребности и предлага на ПС да се
обучава в КФО - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (4), т. 1.
Обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални
учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл.
95 от ЗПУО - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (4), т. 2.
Индивидуалното обучение може да се провежда за - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (4), т. 6.:
-

до 50 % от бр. на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния
учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната
степен на образование;
до 30 % за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование;

За всеки ученик директорът утвърждава седмично разписание, след информиране на
родителя - Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (4), т. 3.
Индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището - Нар.
10 за ОДУО, чл. 39 (4), т. 5.
Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване чрез текущи проверки по
индивидуална учебна програма по един или няколко учебни предмета - Нар. 10 за ОДУО,
чл. 39 (4), т. 4.
Индивидуалното обучение се осъществява от училището по реда на чл. 111, ал. 2 – 5 на
ЗПУО = индивидуална форма на обучение - ЗПУО, чл. 114 (6).
ЗПУО, чл. 111 (2) ИФО включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за
определяне на срочна или годишна оценка.
(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95.
(4) 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 или
болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в ЦПЛР.
(5) По преценка на РЦПППО и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик
е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:

1. болнични учители, назначени към училище и/или ЦПЛР; училището и ЦПЛР се определят от
началника на РУО на територията на областта, на която се намира болницата;
2. училището и/или ЦПЛР, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в
което е болницата;
3. училище и/или ЦПЛР извън случаите по т. 2, определени от началника на РУО на територията
на областта, на която се намира болницата.

НАРЕДБА № 4 за УП, чл. 20 (2), т.3 – индивидуален учебен план за ученици с изявени
дарби
Комбинирана форма на обучение за преместени ученици
В случаите по чл. 114 (3), т. 3 и 4 на ЗПУО (преместен ученик) вместо чуждия език или
съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен
план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет,
който ученикът е изучавал преди преместването си - ЗПУО, чл. 114 (4), Нар. 10 за
ОДУО, чл. 39 (6).
Индивидуалното обучение по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 на ЗПУО (преместен ученик) може
да се осъществява по 2 начина - ЗПУО, чл. 114 (4), Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (6), т. 1:
1) от друго училище - по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 на ЗПУО = дистанционна форма,
Нар. 10 за ОДУО, чл. 39 (6), т. 3

