ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА “ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ”
СЕВЛИЕВО

ЗАПОВЕД
№ РД-04-12
гр.Севлиево, 01.09.2021 г.
На основание чл. 106, ал. 1 т 1-7 от Раздел VІ Форми на обучение от Закона за
предучилищното и училищното образование

О П Р Е Д Е Л Я М:
Форми на обучение в ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево
през учебната 2021/2022 година:
І. Дневна форма на обучение
1. Дневната форма на обучение да се организира в паралелки и групи и се провежда
между 08.00 ч. и 19.00 ч. в учебните дни.
ІІ. Обучение чрез работа
1. Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма на
обучение, при която професионалната квалификация се придобива чрез:
- практическо обучение в реална работна среда, и
- обучение в професионална гимназия.
2. Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) може да се организира от
въз основа на партньорство между един или няколко работодатели.
3. Обучение чрез работа (дуална система на обучение) се организира във втория
гимназиален етап за ученици, които са навършили 16 години.
IІІ. Самостоятелна форма на обучение
1. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се
подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния
учебен план.
2. Самостоятелната форма на обучение се организира за ученици в задължителна
училищна възраст, 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 форма; за ученици в задължителна училищна възраст – по желание на
ученика или родителя; за ученици с изявени дарби; за лица, навършили 16 години.
3. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите с ученици, обучаващи
се в самостоятелна форма на обучение се определя със заповед на Директора.
ІV. Индивидуална и комбинирана форма на обучение
1. В индивидуалната форма на обучение може да се обучават ученици, които по
здравословни причини, удостоверени с медицински документ не могат да се обучават в дневна,
вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни.
2. Ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове
обучението си за един или повече класове.
3. Ученици с изявени дарби.

4. Комбинираната форма на обучение включва обучението при условията и по реда на
дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния
или индивидуалния учебен план.
5. Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда
на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на
учениците.
Настоящата заповед да се връчи от Иваничка Минчева Терзиева – на длъжност Секретар,
на всички педагогически специалисти за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Николай Митев Колев - Зам.директор УПД.
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