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ПРАВИЛНИК  

за прием на ученици самостоятелна форма на обучение в  

Професионална гимназия по селско и горско стопанство 

град Кърджали  

 

Настоящият  правилник е приет на заседание на ПС  с  протокол №10  от 08.09.2016 г. 

 



  

Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се 

явяват на изпити за определяне на годишни оценки по учебни предмети от училищния учебен план и се организира 

за: 

   1.Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна 

форма на обучение; 

   2.Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя,по реда на 

        чл.12,ал.2 от ЗПУО,след решение на експертна комисия към РУО; 

   3.Лица, навършили 16-годишна възраст; 

Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 112, ал., 

подават писмено заявление до директора на училището. 

          Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора. 

Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба № 3 на МОН за системата на оценяване и Наредба 

№11/1.09.2016г за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

В един ден не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет. 

          Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един изпит, се считат за  

отпаднали. За включване в обучението те отново трябва да подадат заявление.  

 

Чл.1.С  този правилник се определят условията  и редът за прием на ученици в  IХ клас в ПГ по СГС-гр.Кърджали. 

Чл.2.За  самостоятелна форма на обучение  ще се приемат документи за следните професии: 

                  Професия „Техник-лесовъд” 

                  Професия” Техник –технолог по качеството на храни и напитки” 

                  Професия „Агроеколог“ 



Чл.3.Приемът на ученици се извършва по документи. 

Чл.4. Учениците могат да кандидатстват за всяка една от трите професии. 

Чл.5.Изискванията  към учениците при кандидатстване са: 

                   -да  са завършили основно образование; 

                   - да са навършили 16 година. 

Чл.6.т.1. Учениците подават в училище следните документи: 

                1.Заявление за участие в класиране по образец на училището; 

                2.Копие от свидетелство за завършено основно образование; 

                3.Медицинско свидетелство. 

         т.2. В заявлението за участие в класиране учениците посочват   реда на желаните професиите. 

         т.3.При подаване на документите учениците предоставят оригиналното свидетелство за завършено основно  

образование  за сверяване. 

Чл.7.За  участие в класиране,  документите се подават през м. септември  на съответната  учебна година. 

Чл.8.Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала  и реда на посочените 

желания. 

Чл.9.Списъците с приетите ученици се обявяват  пет дни  преди започване  на съответната сесия  за учебната 

година. 

Чл.10.Приетите ученици се записват до три дни  преди започване  на съответната сесия  за учебната година. 



 

І. Изпити и изпитни сесии: 
     Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно чл.29б от Наредба № 3 

от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, е изпит за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху 

учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година в дневна форма на обучение.  

 

    През учебната година се организират 3 изпитни сесии, както следва:  

- I редовна сесия – през м.Октомври; 

- II редовна сесия – през м.Март; 

- поправителни сесия –  м.Юни;  

    Редът за организиране на отделните сесии се определя в отделна заповед на директора, преди всяка конкретна 

сесия.  

          

 

                  ІІ. Организация на изпитите. Права и задължения на учениците:  
     Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на обучение е една учебна 

година (т.е. за една учебна година могат да се явяват на изпити за един клас). През учебната година се организират 3 

сесии (две редовна и една поправителни сесии). Ученикът е предупреден за времето на изпитите с подаване на 

заявлението си за записване.  

     Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с 

подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, 

след съгласуване с тях.  

               ІІІ. Задължения на длъжностните лица:  
    Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите по чл.29д, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. 

за системата за оценяване. 

1.Комисия за организиране на изпита:  
• получава от директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, който се води по време на изпита, 

както и информацията, необходима за попълване на първа страница на протокола;  

• дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане;  

• спазва продължителността на изпитите, съгласно чл.29е от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване;  



• не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита и не ползва 

мобилни устройства;  

• Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;  

• Не допуска подсказване и преписване;  

• Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизани и връщане на учениците 

от и в изпитната зала;  

• Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване;  

• Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището 

2.Комисия по оценяването:  
• Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване 

съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания 

по-горе срок;  

• В деня на изпита председателят на комисията по оценяването (ако е учител от училището) може да присъства на 

задаването на темите за изпита (теглене на изпитните билети), при необходимост дава кратки разяснения и напуска 

изпитната зала;  

• Провежда  практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на 

знанията и уменията на учениците;  

• След приключване на писмения изпит, председателят на комисията по оценяването получава от директора на 

училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство 

при провеждането на писмен изпит;  

• Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията. 

Проверката става с два цвята химикал – червен и зелен. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, 

устен или практически изпит. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като 

окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.  

Знанията и уменията на учениците във формата на самостоятелно обучение се оценяват чрез изпити. При 

провеждането им и оформяне на резултатите се спазва следното: 

1. изпитите по теоретичните учебни предмети са писмени с продължителност три часа, а по учебна (учебна и 

лабораторна) практика, по лабораторна практика (лаборатория) - практически с продължителност пет часа; 

 



2. учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити по учебните предмети за съответния курс и учебна 

година по учебния план за дневно обучение. Редът и времето за полагане на изпитите се определят от 

Педагогическия съвет. Ученик, който е положил успешно изпитите по учебните предмети за курса преди 

приключване на учебната година може да положи изпити по всички или по част от учебните предмети за следващия 

курс; 

3.(1) учениците от дневно, задочно обучение, които по различни причини са преминали в самостоятелна форма на 

обучение, полагат изпити по учебните предмети за съответния курс и учебна година по учебния план, по който са се 

обучавали до смяната на формата на обучение. Редът и времето за полагане на изпитите се определят от 

Педагогическия съвет. 

(2) Изпитът по всеки учебен предмет с ученици в самостоятелна форма на обучение се провежда от учителя по 

съответния учебен предмет. Учителят: 

1. изготвя въпросник по учебния предмет и го предоставя на учениците до началото сесия за самостоятелно 

обучение. Въпросникът се утвърждава от директора на училището. Въпросникът по учебна практика, респективно 

съдържа темите и задачите на практическите занятия за съответния курс; 

2. изготвя изпитни билети (практически задания) въз основа на въпросника, които се утвърждават от директора; 

3. оценява писмените (практическите) работи и отразява оценките в протокол и в личните картони на учениците. 

(3) Оценката от изпита по ал. 2, т. 3 по учебния предмет е годишна оценка. Когато учебният предмет е от две части 

и се полага изпит за всяка част, годишната оценка е средноаритметична с точност до една стотна от оценките от 

двата изпита при условие, че и двете оценки са най-малко среден (3,00). При оценка слаб по една от частите се 

полага поправителен изпит по тази част. 

(4) За изпитване на 1 ученик във формите на самостоятелно обучение се заплаща по 0,3 лекторски часа (при 

комисия - по 0,3 лекторски часа на председателя и по 0,2 лекторски часа на членовете 

   Формирането на крайната оценка от изпитите за определяне на годишна оценка е съгласно чл.29з от Наредба № 3 

от 15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по 

оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия с окончателната оценка на комисията, пред която се 

подписват проверяващите лица;  

• След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на 

директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда 

на вписване на учениците в протокола. 

Оповестяването на резултатите се извършва, при спазване на указаните по-горе срокове и място на оповестяване. 


