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УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
В СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I”, ГР. КАЗАНЛЪК
2021/2022 учебна година

Настоящата процедура регламентира реда и условията за продължаване на обучението
в СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък

1. Желаещият да продължи обучението си подава писмено заявление до директора на
училището съгл. чл. 31, ал. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование, което трябва да се регистрира в дневника за входяща
кореспонденция. Ако лицето не е навършило 16 години, заявлението се подава от
родителя/настойника.
2. Ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години
възрастта за съответния клас, лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в
училище и лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни
години могат за продължат обучението си в самостоятелна форма.
3. Желаещият да продължи обучението си прилага към заявлението си документ за
последния завършен клас /в случай, че не постъпва за първи път в училище/.
4. Ученикът в самостоятелна форма на обучение избира утвърден училищен учебен
план, по който да се обучава.
5. За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на
училището издава заповед.
6. Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за
определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
7. Учениците в самостоятелна форма имат право да се явяват на изпит по всеки
предмет най-много 3 пъти в една учебна година /една редовна и две поправителни сесии/.
До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на редовните.
8. Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии за всеки
предмет по учебен план:
Редовна сесия:
януарска сесия – 10-28 януари – първа сесия за ученици в задължителна
училищна възраст
априлска сесия – за ученици в XII клас – 4-29 април

майска сесия – 3–31 май – втора сесия за ученици в задължителна училищна
възраст
юнска сесия - 1–28 юни – за ученици над 16 годишна възраст
Поправителни сесии:
−
юлска сесия – 1-22 юли
−
септемврийска сесия – 25 август - 10 септември
-

9. Уведомяването на учениците в самостоятелна форма на обучение се осъществява
чрез електронната поща, поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите,
публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни
дисциплини.

