
НАЧАЛНО  УЧИЛИЩЕ  „HATPHAPX ЕВТИМИЙ" ГР. ПЛEBEИ  
ул.,, Патриарх  Евтимий" 3, men. 064/823780, е-mai: nuјe рleven@abv. bg  

,Пмри.рв  Е.вимиi" 

 

ЗAПOBEД  

№  PД  12-272/12.09.2022 г. 

Ha основание  чл. 258, ал.1, чл. 259, an. 1, чл. 263, an. 1, т.4 от  Закона  за  предучилищното  

и  училищното  образование  и  чл. 31, an. 1, т. 34 от  Наредба  №15 от  22.07.2019 г. за  статута  

и  професионалното  развитие  на  учителите, директорите  и  другите  педагогически  

специалисти, както  и  чл. 30, ал. Зот  Наредба  №10/01.09.2016 r. за  opraнизaциятa на  
дейностите  в  училищното  образование  

УТВЪРЖДАВАМ : 

ФOPMИ  HA ОБУЧЕНИЕ  B HY „ПАТРИАРХ  EBTИMИЙ", ПЛЕВЕН, ЗA 

УЧЕБНАТА  2022/2023 г. 

1. ДНЕВНА; 

2. ИНДИВИДУАЛНА; 

3. САМОСТОЯТЕЛНА. 

1. Формите  на  обучение, които  се  организират  за  съответната  учебна  година  в  

училище, са  избрани  и  приети  от  педагогическия  съвет  на  училището. 

2. Условията  и  редът  за  организиране  и  провеждане  на  осъществяваните  в  

училище  форми  на  обучение  се  определят  в  Правилника  за  дейността  ua училището  и  

се  публикуват  на  интернет  страницата  на  училището. 

3. Формата  на  обучение  се  избира  от  ученика  при  условие  на  чл. 12, aл.2 при  

спазване  на  изискванията  на  ЗПYO и  Наредба  №  10/01.09.2016 г., за  организация  на  

дейностите  в  училищното  образование. 

4. Учебното  време  за  всички  форми  на  обучение, с  изключение  на  
самостоятелната, се  организира  в  учебни  срокове, учебни  седмици, учебни  дни  и  

учебни  часове. 

5. Ученици, които  се  обучават  в  дневна  и  индивидуална  форма  на  обучение, 

могат  да  променят  формата  на  обучението  си  преди  началото  на  учебната  година. 



6. Промяна  на  формата  се  допуска  и  no време  на  учебната  година, при  спазване  

изискванията  на  ЗПYO и  Наредба  №10/01.09.2016 г., зa opгaнизaция  на  дeйнocтитe в  

училищното  образование . 

Настоящата  заповед  да  се  доведе  до  знанието  на  всички  учители  срещу  подпис  

за  сведение  и  изпълнение. 

Класните  ръководители  се  задължават  да  сведат  необходимата  информация  дo 

знанието  на  учениците  и  родителите  на  родителска  среща. 

Контрол  no изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  Лилия  Дамянова, главен  

учител, както  и  ще  осъществявам  личнo. 

BECEЛA 
Директор  

„ Патриарх  Е  
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