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[Іравпша за организиране на самостоятелната форма
на обучение в 33 ЕГ „Света София“

Нцрчач в ауредба
ч: н* щ зпуо. иа из: 17 о1 НгърелгиЈчН? 01.09 :они 'ш организация
:иди шщнш вуныпщ .окооооиоиоиио. км Іь.4о.41.4:.4: о! Ндредба.хм от) :юни ш оиспигынс и.. рс:) њнн п: ог пбуксннею наученицит:

Общи Іюпцженпя
к

Гшюсюятецлкати форма иа обучение е нсприсъствена форма, при
моиоушиыиьите ее полиция] сцпосшятетнк» и ее явяват на ъппитн за
оиремояие иа Іцнппнп щшпкн по учсбниш прсдмепи от училищнияучебен п шн
саиоыоягечнажафорххц На обдчеиие може да ее организира ш:3.1 ушити в зајкължнгелна училищна нъзрпсІ. които по

хдраиосчинии причини. улостоверенн с медицински док). мент.
ныдЈсІІ ог гьохистиаиъ емчшрпы кокошка комисия. определена вдякон.; ш ъцхпзснз, п: иоии .и .о кибрити! и ,шсвно форма

:д Ъчщпнм и ыдьлнхмІцІІьІршчннын: Ілцрдщ е по желани:: иа
ухеника или родители. ио реда на І1,І.І2..1Ј 2 от зпуо, след
решение на експертна комисия, създцлснп към РУО на МОН.

.з Ученици с изявени :шрбп
-І .ІІны. иоиьриш ш Јо нышщ
д У

чсшшн к' Іыцьмьсьчц .нккнпи ни «и И“ пт 'ЗІІУО
34 шпнсвшле н сф!)-
3 Ј

укшикит подава (Іисххенп заящение :ю .кирсктора на училището
по рсдд на чл 12. а: 2 от зпуо. ио не пшкъсио ог |4 септември.з: промяна пн формати пп обучение се ,юпхсиа и по време науксбннш шняшя. :шиш си прехшнплхн нгцнспна в самостоятелнафорпц и.. обушннс.

33 шяв капнем» за нрехІиІшвцъІс и сит щи.: .ха се :Іодалс п ,ю :о
,ши :преди изпитна сесия:

з 4 аа промяна на :горната иа обучение .тирсктпрт-т .тава ааиоае

к..



*т

ПІ.

. ІІроАь.

. мвпиппе се провеждат

в
. ученик. м го не с :подал заявление, не желае да продължи

обучсннсч п си в сто аа съотвстпвІа дивана година се счиха ва

преустанови] «Јбдчсниспо си по сибсгвепо желание.
СФО е

п: за една учебни гппипа мо) ат па се явяват на
птеЈносІ-га нп обучението в ешн мас за учениците в

една учебна гпцпнш

Ігшнтн аа един ктас
а нипп. навърши ш њ години. се :изпуска обучение за извършване

ш гоципн. ако са хаяпиЈІ1 тва свое желание при
подавпнче на заявлението,
на :ви класа в .

Учениците се готвя г сцмпспчячечуко. като имат право да ппсешавзт

воведпыпиите ва преподапахепнге по различните учебни предмети

според Ірафзяыъ ш кпнсдЈ гшшн. у гвърден пт Директора. да

полдчавьъ: конспсми но смггвспния предмет. :ш Іюмвш училищната

бибилпмекц

Ишптп в процеса иа обучеипсы
Учснпнптц се явявам Іш ивиим ш определяне пп излишна оценка.
съІ1АсІ1оч.І3Ѕ..І.ІІ.І

к

и п м. ннрпнапшж ш 093Ш0І за

агичс пп радиепипи» па учениците. за целта те

псщават хаяшснъсс щ явяване па мвпиш п срок до

изпитна сесия

вненнпвие па рс н н
:о дни преди всяка

съгласно изискванията на ЧЈАО, 41, 42 ,43 от

НзрсЈба ми щ 0920161. за оценшванс на резултати от

пбупснкхскх: нацчскяицнїс.
Учениците ншщ а: нзпн жи аа еаенквнщ клас само ако днешно са

понижи-пс всички изпит. предпицени :ш Јавършпане на предходния

клас.
Ученици. коити ичаг оценка слаб'

ЗК по учебен прсдмет от ЗП или

:ни ООП Іын хин)
я ни рсипвпитв п Ішнрппптслгпп и тити. или пс

.и :с ивици. ппшпрзп пици
Ученици. които съ: об) чпвм в скри. при Іювтарянс па класа се явяват

на изпити само по учебните предмети. по които ииш слаба оценка
~:І пии не са св явили па попрпвителюяте сесии.

. уиеиин. подал шявленъхе и записан в ссро 'ш съответната учебна

години. ни пс Пцшндл шяпмІІис ш яияпане на Інпнтн. с: счита за
предыннпъхпн аауыиивиь си 'ш съошснхана уІебна грипна.

Органшапня на учебния процес
Изпнтиъе по учебните предмети от училищния учебен план са

орханпширппи в сесии. През учебната година учениците инат право



ш
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„ш :с явят на една рслкгвна и две шзпрпвяхуспни сесии 'за пппзчилитеслаби оценки
Раювнтс и прправишпи сесии се провеждат по рсд. определен със
заповед на директора. като следва:
2.1 ыдчсннцн от 24

до и клас
› І-ва редовна сесия ~ мин) при
в 2~рп редовни сесия к мюни
в Иза нопрнпитечнглсесия в м юли
в *ра нонрщнигелна сесия и ч кщпсххнрн
:нјчснппн ш І: мис'и ш

в Ню рсдонна сесия ~ кьящдри
ра репивны сссия к ммарк

~ 1~нд поправнІсЈІІІа шия 7 м април
в 2173 попрдпшетвлх: сесия к п май

Учениците но т.: а вадвиепь. да подадат заявление до Дирекюра, в
кысю д:. заяниІ нсрицшњ п. явяване ни изпити. като посочат
попкришп явппппя :н броя нд тппштс п учебник предмет в
същ питаш редовна сесия Вы основа на подшхепите заявления се
изготви .рафпя :а ИЛНПИЧС
Редът :а орыкпнирппе ни отдвяпиье сесии щати. кпппсип п др./ се
пнрсцедя в има ни :дпшш на .пкрркюрп прын всяка конкретна
ссыпя
Зајченкнчкън по г.1 п. . ч. мнпп следим п.. впвьршвт н: пас се
принципен сесии. като следва-
' Інърва редовни сесия ш швършване на единша

ІІьрІш попранигсднашия - хъцексхтвркк;
< Зшпрц пощынІ<І<ЈІІд сесия

~ њноеххври;

хпщддпрп:
з-Івюрп рсдчшы сссня и ппвърьпвшш на нІорня клас ~ ммарт:

ньрвя нопрцнитг ми сесия в и ыпръы:
. ьвторв понравнтелха сесия - ммай.

М ”ИЛИ/І
п.. пс п с.: щрих 1: щ.: Імсг ш Іцывн ниши ы дейността на 33 ь '(има < кнјмш"

Насгояшнгв прппьып са пппсгн с протокол .мъ 1


