
ПРOФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” – гр. БУРГАС  

Бул. “Ст. Стамболов”№ 19; Директор: тел. 056/81-01-04; Зам. директор: тел.  056/81-01-12  

Канцелария: 056/81-01-15, Техн. Секретар – тел./ факс 056/81-16-31 

 

З А П О В Е Д 

№  92 / 25.09.2017 г. 

 

Относно: Определяне на условията и редът за организиране и провеждане на учебните 

занятия и изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение. 

 

На основание чл.258, ал.1, чл.259 /1/ от ЗПУО, чл.31, ал.4, ал.6, чл.37  от Наредба 

№10  и чл.38 ал.1 т.1 от Наредба за оценяване 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Следните условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна 

форма на обучение: 

I. Ученици в СФО за учебната 2017/2018 г. 

 

№ Трите имена Клас Профил Основание за обучение в СФО /чл. 

106 ал.1 т.5, чл.112 и чл.199/1/т.5 от 

ЗПУО/ 

 

1. Михаела  Димитрова Антонова 9 чуждоезиков чл. 106 ал.1 т.5, чл.112 т.3 и 

чл.199/1/т.5 от ЗПУО 

2. Бояна Спасова Спасова 10 чуждоезиков чл. 106 ал.1 т.5, чл.112 т.4  

 

3. Айше Бейхам Йълмаз 10 чуждоезиков чл. 106 ал.1 т.5, чл.112 т.4  

 

4. Станилиан Ташев Ташев 11 чуждоезиков чл. 106 ал.1 т.5, чл.112 т.4  

 

5. Бенита Ивайлова Борисова 11 чуждоезиков чл. 106 ал.1 т.5, чл.112 т.4  

 

6. Иван Валентинов Балкански 

 

12 чуждоезиков чл. 106 ал.1 т.5, чл.112 т.4  

 

 

 

1. Самостоятелната форма на обучение се организира на основание утвърдените от МОН  

учебни планове за съответните специалности за дневна форма. 

      Самостоятелната форма на обучение се организира от: 

а/ лица, учили или учащи в ПГРЕ 

- Навършили 16 година; 

- Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ,  не могат да се обучават в дневна форма; 

- Ученици с изявени дарби. 

 

За учениците в самостоятелна форма на обучение учебната година започва на 

15.09.2017 г. и приключва на 14.09.2018 г. 

 

2. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която 

учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно 

учебния план. 

 



Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите по 

различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от директора, получават 

конспекти от учителите по съответния предмет, ползват училищната библиотека и получават 

насоки за самостоятелната подготовка за изпитите от съответните преподаватели по предмети. 

3. Видът на полаганите изпити е съгласно чл.7 ал.3 т.2 от Наредба №11за оценяване и е 

изпит за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по 

съответния учебен предмет, изучавано през годината. 

4. Изпитите по учебни предмети се организират в четири сесии – две редовни и две 

поправителни. 

5. Изпитите по учебни предмети се провеждат по график, утвърден със заповед на 

директора на училището. 

 

Необходими документи: 

  Учениците желаещи да преминат в самостоятелна форма на обучение подават 

заявление до директора на гимназията /по образец, което се входира в канцеларията на ПГРЕ/. 

То се подава в началото на учебната година или до 20 дни преди началото на изпитната сесия. 

 

II. Организация на учебния процес за ученици в СФО. 

1.  Учениците се  явяват на две редовни сесии през учебната година и две 

поправителни сесии, за получилите слаби оценки. Заявления за допускане до изпити се подават 

до директора на училището най-късно 30 дни преди всяка изпитна сесия. За учебната 2017/2018 

г. сроковете за подаване на заявленията са следните: 

 

I редовна сесия 18.12 – 22.12.2017 

II редовна сесия 21.05 – 28.05.2018 

 

             Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на 

директора.  

   За учебната 2017/2018 г. са определени следните дати: 

 

I редовна сесия 15.01 – 02.02.2018 

II редовна сесия 04.06 – 22.06.2018 

 

За учениците от 12 клас - II-ра редовна сесия -  от 11.04.2018 г. до 23.04.2018 г. 

 

За учениците, заявили желанието си да завършат 2 класа в една учебна година подават 

заявление за желанието си и по решение на директора се допуска такова обучение. 

Учениците полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички 

изпити,  предвидени за завършване на предходния клас. 

 

2. Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците се осъществява от 

изпитни комисии,  назначени със заповед на директора на училището. 

3. По всеки учебен предмет се изготвят конспекти, включващи материала по учебната 

програма,  изпитни билети или тестове и критерии за оценяване.  

4. Конспектите, критерии за оценяване и изпитните билети или тестовете се изготвят   

от учителите по съответния предмет и се утвърждават от директора на училището. 

5. Учениците от СФО могат да полагат изпити по отделен предмет или по всички 

предмети за класа в определената в  молба изпитна сесия. 

6. Когато ученик си  послужи с измама при провеждане на изпит, то изпитът се 

анулира. 

7. В един ден ученик може да се явява само на един изпит. 

8. Изпитите са писмени, изпити с писмена и устна част за 1-ви и 2-при чужд език;  

изпити с писмена и практическа част  и за изпитите по информатика, информационни 

технологии, музика и изобразително изкуство. 



9. След приключване на писмения изпит  квесторите оформят протоколите за 

дежурство, които се предават на директора на училището заедно с писмените работи, които са 

подредени по реда на вписване на учениците в протокола. 

10. След проверка на изпитните работи, комисията оформя изпитен протокол, който се 

предава на директора на училището, заедно с писмените работи. 

11. Протоколите се съхраняват в класьор,  като след приключване на изпитната сесия се 

прошнуроват. 

12.  Изпитните протоколи се съхраняват в зам.дирекцията до 1 година, а след това – в 

архива на училището – със срок постоянен. 

13.  Като длъжностни лица отговарящи за организацията и координацията на 

обучението на учениците в самостоятелна форма на обучение и за водене на документацията 

определям: Неди Абрашева и Соня Бъчварова – ЗДУД. 

 

Г Р А Ф И К 

за провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за I-ва 

редовна изпитна сесия за учебната 2017/2018: 

 

9 клас – Михаела Димитрова Антонова 

 
№ Дата Учебен предмет Стая Начален час 

 

1.  31.01.2018 БЕЛ 213 13,30 

2.  29.01.2018 I чужд език – Френски език 213 13,30 

3.  19.01.2018 II чужд език – Английски език 213 13,30 

4.  17.01.2018 Математика  213 13,30 

5.  25.01.2018 Химия и ООС 213 13,30 

6.  15.01.2018 Физика и астрономия 213 13,30 

7.  22.01.2018 Биология и ЗО 213 13,30 

8.  23.01.2018 География и икономика 213 13,30 

9.  02.02.2018 История и цивилизация 213 13,30 

10.  16.01.2018 Психология и логика 213 13,30 

11.  26.01.2018 Информатика 213 13,30 

12.  18.01.2018 Инф.технологии 213 13,30 

13.  24.01.2018 Изобразително изкуство 213 13,30 

14.  01.02.2018 Музика 213 13,30 

15.  30.01.2018 ФВС Физк.салон 13,30 

 

10 клас – Бояна Спасова Спасова, Айше Бейхам Йелмаз 

 
№ Дата Учебен предмет Стая Начален час 

 

1.  31.01.2018 БЕЛ 213 13,30 

2.  29.01.2018 I чужд език – Френски / Италиански  език 213 13,30 

3.  19.01.2018 II чужд език – Английски език 213 13,30 

4.  17.01.2018 Математика  213 13,30 

5.  25.01.2018 Химия и ООС 213 13,30 

6.  15.01.2018 Физика и астрономия 213 13,30 

7.  22.01.2018 Биология и ЗО 213 13,30 

8.  23.01.2018 География и икономика 213 13,30 

9.  02.02.2018 История и  цивилизация 213 13,30 

10.  16.01.2018 Етика и право 213 13,30 

11.  26.01.2018 Информатика 213 13,30 

12.  18.01.2018 Инф.технологии 213 13,30 

13.  30.01.2018 ФВС Физк.салон 13,30 

 

 



 

 

11 клас – Станилиан Ташев Ташев, Бенита Ивайлова Борисова 

 
№ Дата Учебен предмет Стая Начален 

час 

 

1.  31.01.2018 БЕЛ 213 13,30 

2.  29.01.2018 I чужд език – Испански език 213 13,30 

3.  19.01.2018 II чужд език – Английски език 213 13,30 

4.  17.01.2018 Математика  213 13,30 

5.  25.01.2018 Химия и ООС 213 13,30 

6.  15.01.2018 Физика и астрономия 213 13,30 

7.  22.01.2018 Биология и ЗО 213 13,30 

8.  23.01.2018 География и икономика 213 13,30 

9.  02.02.2018 История и  цивилизация 213 13,30 

10.  16.01.2018 Философия 213 13,30 

11.  30.01.2018 ФВС Физк.салон 13,30 

 

12 клас – Иван Валентинов Балкански 

 
№ Дата Учебен предмет Стая Начален 

час 

 

1.  31.01.2018 БЕЛ 213 13,30 

2.  29.01.2018 I чужд език – Френски  213 13,30 

3.  19.01.2018 II чужд език – Английски език 213 13,30 

4.  17.01.2018 Математика  213 13,30 

5.  15.01.2018 Физика и астрономия 213 13,30 

6.  23.01.2018 География и икономика 213 13,30 

7.  02.02.2018 История и  цивилизация 213 13,30 

8.  16.01.2018 Свят и личност 213 13,30 

9.  30.01.2018 ФВС Физк.салон 13,30 

10.  18.01.2018 ЗИП 213 13,30 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите срещу подпис за сведение и 

изпълнение. 

 

Копие от заповедта да бъде поставена на информационното табло в училището и на 

сайта на училището за сведение на учениците в самостоятелна форма на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА 

Директор на ПГРЕ „Г.С.Раковски” 


