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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И 

ОБСЛУЖВАНЕ  -  ПЛЕВЕН 

Учебна 2018/2019 година 

 Училищното обучение за учебната 2018/2019 година в  Професионална гимназия 

по ресторантьорство, търговия и обслужване  -  Плевен се осъществява в дневна, 

самостоятелна и задочна форма. Формите на обучение приети на Педагогически съвет с 

протокол №16/10.09.2018 година. Условията и редът за организиране и провеждане на 

осъществяваните в училището форми на обучение се определят в Правилника за 

дейността на училището. 

 1. Дневна форма на обучение 

 В дневна форма на обучение се обучават ученици, приети по държавен план-

прием за учебната година. Дневната форма се организира за паралелки или групи в 

учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни 

предмети или модули, както и часа на класа и часовете за организация и провеждане на 

спортни дейности. 

 2. Самостоятелна форма на обучение 

  В самостоятелна форма на обучение могат да се обучават ученици, отговарящи 

на условията на чл.112 на ЗПУО, като обучението включва самостоятелна подготовка и 

изпити за определяне на годишна оценка. Прилага се избран от ученика утвърден 

училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение. Самостоятелната 

форма на обучение се организира за ученици в задължителна училищна  възраст, които 

по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма; по желание на 

родителя или ученика по реда на чл.12 ал.2 от ЗПУО и ученици с изявени дарби. 

Изпитите по учебните предмети от УУП са организирани в редовна и поправителни 

сесии. График на изпитните сесии през учебната 2018/2019 година: редовна сесия от 

03.01.2019 до 31.01.2019 година; първа поправителна сесия от 01.07.2019 до 23.07.2019 



година, (ХІІ клас - 02.05.2019 г. – 17.05.2019 г.); втора поправителна сесия от 20.08.2019 

до 12.09.2019 година, (ХІІ клас - 12.08.2019 г. – 23.08.2019 г.).  

 Ред за уведомяване на учениците за полагане на изпити: 

- учениците подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни 

преди началото на изпитната сесия; 

- учениците подават заявление за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на 

съответната изпитна сесия, като периодично се информират за предстоящите дейности 

за приключване на учебната година; 

- класният ръководител на учениците от самостоятелната форма уведомява учениците 

за правилата на училището, за насрочване на изпитите, конспектите по учебните 

предмети и наличните учебни материали; 

- уведомяването се осъществява чрез електронната поща, поставяне на видно място на 

заповедите с графика на изпитите, публикуване на училищния сайт. 

 Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три 

поредни сесии, се смята за отписан от училището. 

3. Индивидуална форма 

 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, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението 

си за един или повече класове; 

- ученици с изявени дарби; 

- ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от 

ЗПУО; 

- учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО. 

Индивидуалната   форма   включва   индивидуални   учебни   часове   и   текущо 

оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. Обучението се 

осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО. Индивидуалните учебни 

часове се провеждат в училището.  

 


