ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ..ИВАН ВАЗОВ" - КЮСТЕНДИЛ
Ул. София № 6; тел.: 078 52 21 87; е-таП: уагоу кп(а),аЬу.Ьа

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 263, ал. 1 ,т. 2 от Закона за

предучилищното и училищното образование (ЗГТУО), във връзка с чл. 31, ал. 1 от
Наредба № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти, глава III от Наредба за
приобщаващото образование и с решение на Педагогическия съвет /Протокол №

1/26.09.2019 г./ се актуализира Правилника за дейността на ОУ „Иван Вазов" - град
Кюстендил за учебната 2019/2020 г. както следва:
I.Чл. 61 се изАеня както следва:
1.Досегашната ал.(1) се отменя.

2.Досегашната ал.(2) става ал.(1) със следния текст:
Училищното обучение в ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил се
осъществява в:
-дневна форма;

-индивидуална форма;
-комбинирана форма;
-самостоятелна форма но чл. 112, ал. 1, т. 1, т.2 , т.З и т.4 от ЗПУО.
И. Текстът на досегашния чл.66 се отменя и се заменя със следния текст:

(1) Процедура за обучение в самостоятелна форма за лица съгласно чл. 112,
ал.1,т.4отЗПУО.

1.В ОУ „Иван Вазов" -

гр. Кюстендил в самостоятелна форма може да се

обучават лица съгласно чл. 112, ал.1, т.4 от ЗПУО.

2.Лицата подават заявление за записване в самостоятелна форма до 20 учебни
дни преди изпитна сесия, определена в настоящия правилник.

3.Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в
сесии както следва:

-февруарска изпитна сесия - от 10 февруари;
• - 1-ва поправителна сесия - м. април;
-II -ра поправителна сесия - месец юни.

4.За лицата по чл.112, ал.1, т.4 от ЗПУО се допуска обучение за завършване на
два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението
по т.2. Те полагат изпити за следваш клас, 'само ако успешно са положили всички
изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
5.Лицето се отписва от училището, когато не се е явило да положи съответните
изпити в три поредни сесии.

(2) Ученик или лице, което е в самостоятелна форма на обучение по чл. 112,
ал.1, т.1, т.2 , т.З и т.4 от ЗПУО., при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити
само по учебните предмети или модули, по които има оценка „Слаб (2)".
III. Текстът на чл.68, ал.1 се изменя както следва:
(1) Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна и
комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една

форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за
организацията на дейностите в училищното образование.

СТЕФАНКА СТОЙНЕВА
директор на ОУ „Иван Вазов"
град Кюстендил

