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   ЗАПОВЕД № РД08-1473/01.09.2022 г. 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО във връзка с чл. 263, ал. 1, т. 4 от ЗПУО и 

решение на педагогическия съвет на ПГИ, отразено в протокол  № 14/01.09.2022 г. 

 

І. УТВЪРЖДАВАМ 

 

 За учебната 2022/2023  година следните форми на обучение: 

- дневна форма на обучение; 

- самостоятелна форма на обучение; 

- индивидуална форма на обучение; 

- комбинирана форма на обучение. 

 

II. НАРЕЖДАМ: 

1. Основната форма на обучение в ПГИ „Иван Илиев“ е дневната. 

2. При наличието на определени условия учениците могат да бъдат обучавани в 

индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение. 

З. В индивидуална форма може да се обучават: 

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; ученици сьс специални образователни 

потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО. 

4. В самостоятелна форма, след решение на педагогическия съвет, може да се 

обучават: 

4.1. 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;  

4.2. ученици с изявени дарби; 

  4.3. лица, навършили 16 години. 

5. За записване в самостоятелна форма на обучение се подава заявление до 

директора на училището. 

6. Комбинирана форма на обучение може да се организира за: 

6.1. ученици сьс специални образователни потребности 

6.2. 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 и за ученик в VII 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. 

7. За промяна на формата на обучение ученикьт подава заявление до директора на 

училището. 
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8. Всяка форма на обучение, различна от дневната, както и промяна на формата на 

обучение, се разглежда от Педагогическия съвет и се утвърждава сьс заповед на 

директора на училището. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия педагогически персонал в 

ПГИ за сведение и изпълнение чрез публикуване на интернет сайта на училището. 

 

  

 

 

 

     ДИРЕКТОР: 

       /Ася Бояджиева - Пенкова/ 


