










 

 

 

 (4) В случаите, когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни 

изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап. 

Чл. 10.  Лице, което преди влизането в сила на ЗПУО е завършило успешно последния клас от 

училищното обучение, но не се е явило или не е положило успешно съответните изпити, 

предвидени за придобиване на средно образование , след влизането на ЗПУО  придобива средно 

образование след успешно полагане на държавни зрелостни изпити.   

 

Раздел II Прием на ученици  

Чл.11. (1)  Приемането на ученици в гимназията се извършва след завършено основно образование 

/VII клас/ по реда на глава четвърта, раздел II на Наредба № 10 от 01.09.2016 за организация на 

дейностите в училищното образование и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 

2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

(2) Учениците по ал. 1 участват в класирането за определените с държавния план – прием места в 

VIII клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване по низходящ ред. 

Чл. 12. (1) Балообразуването за учениците, кандидатстващи в  ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ се се 

формира  по реда на чл. 57 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование.   

(2)  Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и 

литература или по математика, се формира по реда на предходния чл.11, ал. 2 като резултатът от 

националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил се приема за нула точки. 

Чл. 12а (1) Приемането на ученици в гимназията в 8 клас за попълване на свободни места след 15 

септември се осъществява по бал. 

(2) Приемането на ученици в гимназията в 9 - 12 клас се осъществява чрез явяване на изпит по 

езика. 

 

Раздел III.  Форми на обучение 

Чл. 13.  (1) Обучението в ПГПЗЕ се осъществява в дневна, самостоятелна и индивидуална форма. 

(2) При необходимост ПГПЗЕ може да организира  дистанционна и комбинирана форма на 

обучение, спазвайки разпоредбите на чл. 113 и чл. 114 от ЗПУО, чл. 38 и чл. 39 от Наредбата за 

организация на дейностите в училищното образование. 

Чл. 14. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО 



 

 

 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екип за подкрепа за личностно развитие при следните 

случаи: 

1.  за ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години 

възрастта на съответния клас; 

2. за лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

3. за лице, което не може успещно да завърши един и същи клас повече от три години; 

4. за ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО 

5. за ученик със специални образоватлени потребности. 

Чл.15. Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през 

учебния ден от 7.30 до 19.15 ч в  по утвърден в началото на учебната година от директора дневен 

режим и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули, спортните дейности и 

часа на класа. 

Чл. 16  (1) Обучението в самостоятелна и в индивидуална форма се организира за отделен ученик 

по реда на чл.37 и чл. 36  от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

(2)  Обучението в комбинирана форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни 

предмети – за отделен ученик по реда на чл. 39 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование 

(3) Обучението в дистанционна форма може да се организира в групи от ученици от един и същ 

клас или за отделен ученик по реда на чл. 38 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование 

Чл.17.  За записване в самостоятелна или индивидуална форма на обучение за конкретната учебна 

година ученикът подава заявление до директора на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” не по – късно от  15 

септември, а заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 

20 учебни дни преди изпитна сесия с изключение на учениците по чл.37, ал. 2,  т. 2 от Наредба № 

10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.                                                                                                                                       

Чл.18. (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или 

в комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото 

на учебната година след подаване на заявление до директора на училището преди началото на 

учебната година.  
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(2) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна 

причина по чл. 52а, ал. 1 класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, 

по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на 

причините за отсъствието. 

(3) Документите, свързани с извиняване на отсъствията на учениците – заявления от родител, 

медицински документи и други, се съхраняват от класния ръководител до края на учебните 

занятия – 30 юни, на текущата учебна година. 

 

Раздел IV  Подкрепа за личностно развитие на учениците 

Чл.53. (1)  За координиране и реализиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците в ПГПЗЕ със заповед на директора на училището е определен 

координатор, чиито задължения са описани в Наредбата за приобщаващото образование. 

(2) Координаторът по ал. 1 има следните основни функции: 

1. обсъжда с учителите или с класните ръководители и с учителите, които преподават на 

съответните ученици, техните наблюдения и анализи по отношение на обучението, 

развитието и участието на ученици в дейността на класа; 

2. координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците, 

включително работата им с родителите; 

3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно 

развитие на учениците в училището; 

4. организира и координира дейностите във връзка с провеждането на събеседването и 

насочването на ученика в определен клас на малолетни и непълнолетни чужденци, 

търсещи или получили международна закрила, при приемането им за обучение в 

училище. 

Чл. 54. На учениците в ПГПЗЕ «Захарий Стоянов» се предоставя обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие 

(1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към всички 

ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на 

училището и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнително консултиране по учебни предмети; 

4. кариерно ориентиране на учениците; 

5. занимания по интереси; 

6. библиотечно-информационно обслужване; 



(2) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна 

причина по чл. 52а, ал. 1 класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, 

по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на 

причините за отсъствието. 

(3) Документите, свързани с извиняване на отсъствията на учениците – заявления от родител, 

медицински документи и други, се съхраняват от класния ръководител до края на учебните 

занятия – 30 юни, на текущата учебна година. 

 

Раздел IV  Подкрепа за личностно развитие на учениците 

Чл.53. (1)  За координиране и реализиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците в ПГПЗЕ със заповед на директора на училището е определен 

координатор, чиито задължения са описани в Наредбата за приобщаващото образование. 

(2) Координаторът по ал. 1 има следните основни функции: 

1. обсъжда с учителите или с класните ръководители и с учителите, които преподават на 

съответните ученици, техните наблюдения и анализи по отношение на обучението, 

развитието и участието на ученици в дейността на класа; 

2. координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците, 

включително работата им с родителите; 

3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно 

развитие на учениците в училището; 

4. организира и координира дейностите във връзка с провеждането на събеседването и 

насочването на ученика в определен клас на малолетни и непълнолетни чужденци, 

търсещи или получили международна закрила, при приемането им за обучение в 

училище. 

Чл. 54. На учениците в ПГПЗЕ «Захарий Стоянов» се предоставя обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие 

(1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към всички 

ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на 

училището и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнително консултиране по учебни предмети; 

4. кариерно ориентиране на учениците; 
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