
 

 

Форми на обучение 

в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ 

 

I. Дневна (присъствена) форма на обучение, която се провежда съгласно 

установения учебен план за I - XII клас. 

 

1. Обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик (краткосрочно, до 

30 дни) се допуска: 

А) когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО) е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна 

среда от разстояние по здравословни причини с приложени към него медицински документ, 

който ги удостоверява, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението;  

Б) когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в 

дневна форма в електронна среда от разстояние по свое желание, с приложена към него 

декларация за осигурени условия за провеждането на обучението. 

Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява: 

 Синхронно (Дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно 

взаимодействие на учителя с ученика) 

 Несинхронно (Дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок без 

взаимодействие с учителя и с останалите ученици). 

В) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

 

2. Обучение в електронна среда на ученик се допуска за повече от 30 дни, ако е 

обявена извънредна епидемична обстановка, а присъственият образователен процес в СУУНЗ 

„Проф. д-р Иван Шишманов“ не е преустановен. 

 

II. Самостоятелна (неприсъствена) форма на обучение е форма на обучение, в която 

учениците се подготвят самостоятелно съгласно училищния учебен план. Самостоятелна 



форма на обучение в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ ще се провежда само до 

приключване на съответния етап на учениците със заварено положение. За тази учебна 

2020/2021 година в самостоятелна форма няма записани ученици. 

Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити:  

 редовна сесия: м. ноември- декември;  

 първа поправителна сесия: м. март- април;  

 втора поправителна сесия: м. юни.  

Учениците могат да преминат в следващия клас само ако успешно са положили всички 

изпити за предходния клас през съответната учебна година. За целта подават заявление 20 дни 

преди изпитната сесия. 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. 

 

III. Училището, при необходимост, разработва индивидуален учебен план и 

индивидуални учебни програми за: 

А) ученици в индивидуална форма на обучение; 

Б) ученици със СОП, които се обучават в дневна или комбинирана форма на обучение;    

В) ученици с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма. 

 

 


