РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ
СА ПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ ИЛИ СА ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ
МИНАЛИ ГОДИНИ

Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас в два
етапа, както следва:
 Първи гимназиален – от VIII до X клас включително, и
 Втори гимназиален – от XI до XII клас включително.
В Професионална гимназия по лека промишпленодт и туризъм учениците, които не са
посещавали училище или са прекъснали обучението си през минали години, могат да
придобият средно си образование в самостоятелна форма на обучение.
I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В самостоятелна форма може да се обучават:
1.1. 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;
1.2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда
на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
1.3. ученици с изявени дарби;
1.4. лица, навършили 16 години.
2.Необходими документи:
2.1.Заявление (по образец) до директора на ПГЛПТ за обучение в самостоятелна форма.
Заявлението се подава до 14 септември на новата учебна година. Заявлението може да се
подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на
училището.
2.1.1. За ученици, ненавършили 16 години заявлението се подава от родителя/настойника;
2.1.2. За ученици, навършили 16 години заявлението се подава от ученика.
2.2.Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверяване, за
записване в първия от класовете в гимназиален етап.
2.2. Удостоверение за последния завършен клас – оригинал.
2.3.Копие на акт за раждане.
3.При първоначално записване в самостоятелна форма на обучение ученикът задължително
предоставя актуална снимка за докумнети, за изготвяне на личен картон за самостоятелна
форма на обучение.
4. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на
годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
5. При самостоятелна форма на обучение се прилага действащ училищен учебен план за
дневна форма - чл. 112, ал. 4 от ЗУПО.

