
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ -  ШУМЕН

З А П О В Е Д

№ 1513
Шумен, 14.09.2017 г.

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 и чл. 110 от ЗПУО, 
чл. 19, ал. 1 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 35 от Наредба № 
10/01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование и във връзка с 
чл. 29 от ПДУ

■ Ред и условия за организиране на самостоятелна форма на обучение през учебната 
2017/2018 година:

1. В самостоятелна форма на обучение през учебната година се обучават ученици, 
подали заявление в сроковете по разпоредбите на чл. 37, ал. 4 на Наредба № 10/01.09.2016 
г. за организиране на дейностите в училищното образование, променили през учебната 
година формата си на обучение от дневна в самостоятелна по собствено желание, изразено 
писмено, или със заповед на директора за налагане на наказание по чл. 199, ал. 1, т. 5 от 
ЗУПО по предложение на педагогическия съвет.

2. Обучението на учениците се организира по избран от ученика утвърден училищен 
учебен план, съгласно чл. 37, ал. 3 на Наредба № 10, за съответната специалност по 
програма за организиране на обучението, включваща разпределение на предметите по 
изпитни сесии и график за консултации, разработена от Пенка Иванова Иванова -  ЗДУД.

3. За явяване на изпити през съответната изпитна сесия учениците подават заявление 
по образец на училището.

4. Задължителната учебна документация да се води от инж. Татяна Ангелова Боярова.
Заплащането за водене на задължителната документация да се извършва в

съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 
труда и ВПРЗ и да бъде в размер на 30.00 лева -  по 5 /пет/ часа за редовна сесия.

5. Проведените дейности да се вписват в месечно сведение за отработени часове.
6. Изпитни сесии за провеждане на изпитите за определяне на годишни оценки:
6Д . За ученици от IX, X и XI клас
ДЕКЕМВРИЙСКА СЕСИЯ (редовна): ОТ 01.12.2017 Г. ДО 22.12.2017 г.
АПРИЛСКА СЕСИЯ (редовна): ОТ 10.04.2018 Г. ДО 28.04.2018 г.
ЮЛСКА СЕСИЯ (поправителна): ОТ 07.07.2018 Г. ДО 13.07.2018 г.
СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ (поправителна): ОТ 03.09.2018 Е. ДО 14.09.2018 г.
6.2. За ученици от XII клас
ДЕКЕМВРИЙСКА СЕСИЯ (редовна): ОТ 01.12.2017 Г. ДО 22.12.2017 г.
АПРИЛСКА СЕСИЯ (редовна): ОТ 10.04.2018 Г. ДО 28.04.2018 г.
МАЙСКА СЕСИЯ (поправителна): ОТ 02.05.2018 Г. ДО 15.05.2018 г.
ЮЛСКА СЕСИЯ (поправителна): ОТ 02.07.2018 Г. ДО 13.07.2018 г.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците, записани през учебната 

2017/2018 година в самостоятелна форма на обучение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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