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ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ВАРНА  

  СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В СЛЕДНИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: 
• ДНЕВНА 
• ИНДИВИДУАЛНА 

Обучението на учениците в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна се осъществява в  
дневна форма на обучение, а в случаите, предвидени в този раздел, и в индивидуална форма. 
 Формите на обучение се приемат от педагогическия съвет на училището. 
 Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училището 
форми се публикуват на интернет страницата на училището. 
 В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в 
индивидуална форма, обучението се организира за отделен ученик. 
 Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците 
по учебни предмети, спортни дейности и часа на класа. 
 Индивидуална форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо 
оценяване или изпити за определяне на срочна и годишна оценка, определени съответно от 
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 Индивидуална форма на обучение се организира за: 

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 
издаден от съответната експертна лекарска комисия, които не могат да се обучват в дневна 
форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да 
завършат в други срокове обучението си за един или повече класове. 
 В случаите по ал.2, т.1 училището организира индивидуалното обучение в домашни или 
болнични условия въз основа на медицински документ, издаден от съответната експертна 
лекарска комисия, като осигурява учебни часове съгласно Наредбата за приобщаващо 
образование. 
 Когато индивидуалното обучение на ученика се организира в болнични условия извън 
населеното място, в което е училището му, учебните часове се организират от училище, 
определено от началника на съответното регионално управление по образованието, на чиято 
територия се намира лечебното заведение за болнична помощ. 
 Знанията и уменията на учениците по ал.2, т.1 се оценяват чрез текущо оценяване, а на 
учениците по ал.2, т.2 – чрез изпити за оценяване на срочна и/или годишна оценка. 
 Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед 
на директора на училището. 
 Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална форма на обучение, могат да 
променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на 
обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в 
индивидуална форма на обучение. 
 За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 
 Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение, се 
удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 
информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование, които 
дават равни права на завършилите. 
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