
Чл. 9. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:  

1. ученици в задължителна училищна възраст, 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 форма;  

2. ученици с изявени дарби;  

3. лица, навършили 16 години. 

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(4) Изпитите по учебните предмети са организирани в една редовна, и две 

допълнителни и една поправителна сесия. Изпитните сесии са, както следва 

1. Редовна - сесия ноември 10. 11 до 30.11.  

2. Допълнителна сесия януари  10. 03. до 31. 03. 

3. Допълнителна сесия  юли 01. 07. - 15. 07. 

4. Поправителна /допълнителна/ сесия септември - 01. 09. до 14. 09. 

       (5) За ученик, преминал на самостоятелна форма на обучение след края на първи 

учебен срок, сесиите имат следния график: 

1. Редовна сесия март -  10. 03. - 30. 03. 

2. Допълнителна сесия април - 01. 04. до 15. 04. 

3. Допълнителна сесия  юли 01. 07. - 15. 07. 

4. Поправителна сесия септември - 01. 09. до 14. 09. 

        (6)  Учениците на самостоятелна форма на обучение от ХІІ клас полагат изпити в 

следните сесии: 

1. Редовна - сесия ноември 10. 11 до 30.11.  

2. Допълнителна сесия януари  10. 01. до 31. 01. 

5. Допълнителна сесия  март 10. 03. - 30. 03. 

3. Поправителна /допълнителна/ сесия април - 01. 04. до 15. 04. 

        (7) Учениците на самостоятелна форма на обучение от ХІІ клас могат по свое 

изразено писмено съгласие да полагат изпити и в сроковете, определени в алинея 4 и 5, 

но не повече от разрешените една редовна и две допълнителни сесии за съответната 

учебна година. 

        (8) Учениците подават заявление за явяване на изпити в срок до 10 дни преди 

определените в алинея 4, 5 и 6 сесии. 

        (9) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 7, ал.2, т.1 

може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитните сесии, определени в този 

правилник. В този случай ученикът има право на толкова сесии, колкото остават след 

датата на подаването на заявлението. 

       (10) Ученици с не повече от две слаби оценки след всички сесии имат право да се 

явят и на поправителна сесия от 1 до 10 октомври, която е разрешена от Министъра на 

образованието и науката. 

Чл. 10. (1) В самостоятелна форма на обучение могат де се обучават само ученици на 

ЕГ „Иван Вазов“, които са започнали своето обучение в дневна форма обучение. 
 


