ПРОЦЕДУРА
за преминаване на ученик от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ –
Варна от дневна форма в самостоятелна форма на обучение
Нормативно основание: Глава трета, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование , чл.38, чл.41 - чл.43 от
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците, чл. 32 и чл.33 от Правилник за дейността на МГ„Д-р П. Берон“ –
Варна.
Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която ученик се
подготвя самостоятелно и се явява на изпити по учебни предмети, съгласно училищния
учебен план.
Самостоятелна форма на обучение се организира за:
- ученик в задължителна училищна възраст, който по здравословни причини не
може да се обучава в дневна форма на обучение;
- за даровит ученик в задължителна училищна възраст, след решение на
педагогическия съвет;
- лице, навършило 16-годишна възраст.
Знанията и уменията на ученик, обучаван в самостоятелна форма се оценяват чрез изпити
по учебни предмети, съгласно училищния учебен план, върху учебния материал за
цялата учебна година.
Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед
на директора на училището.
Ученик, който не са се яви или е получил оценка Слаб 2 на изпитите по график има право
да се яви на две поправителни сесии.
За ученик, който по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не се
е явил на изпит, може да бъде насрочена допълнителна дата.
Ученик, който не се яви на изпит, получава оценка слаб (2).
Ученик, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет на редовните и/или на
поправителни сесии, повтаря класа.
Ученик, който се обучава в самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа
се явява на изпити само по учебните предмети, по които има оценка слаб (2) или не се е
явил.
Ученик може да премине от самостоятелна в дневна фора на обучение преди началото
на учебната година с подаване на заявление от него и/или негов родител.
При смяна на формата на обучение от дневнна в самостоятелна:
1. Ученикът и/или родителят подава заявление до директора на училището), в което
са посочени причините, поради които се иска преминаването от дневна в
самостоятелна форма на обучение.
2. Директорът предлага на педагогическия съвет да вземе решение.

3. След решението на педагогическия съвет, директорът издава заповед, с която
определя смяна на формата на обучение на ученика и длъжностното лице, което
ще води документацията на ученика.
4. До 20 дни преди началото на изпитната сесия, ученикът и/или родителят подава
заявление до Директора, в което заявява периодите за явяване на изпити, имейл и
телефон за връзка.
5. Въз основа на подаденото заявление се изготвя график за изпитите, който се
оповестява чрез посочения имейл за връзка.
6. Директорът със заповед определя условията и реда за организиране и провеждане
на изпитите.
7. Резултатите от изпитите се оповестяват на посочения за връзка имейл, а
служебното лице ги вписва в личния картон на ученика.
8. След успешно завършена учебна година, преди началото на следващата, ученикът
и/или родителят може да заяви смяна на формата на обучение от самостоятелна в
дневна.

