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I.Формите на обучение в ПГСС – Нова Загора са:  

1. дневна;  

2. дуална; 

3. самостоятелна. 

Ученик  не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.  

Формата на обучение се избира от ученика.  

II. Дневна форма на обучение 

1. Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове 

през учебния ден от 8.00 до 14.30 часа и включва обучението на учениците по учебни 

предмети.  

 В дневната форма на обучение се организират и спортните дейности и часът на класа.  

2. Редът и условията за приемане на ученици в дневна форма се определят при спазване 

на разпоредбите на ЗПУО и Наредба 10 от 2016г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

 

II. Дуалната система е форма на обучение, което се осъществява паралелно на две места 

- в ПГСС - Нова Загора и в партньори работодатели.  

1.Обучението чрез работа се организира за ученици, навършили 16 години, в ХІ и ХІІ 

клас за придобиване на професионална квалификация и за усвояване на 

общообразователния минимум за средно образование, съгласно Наредба на министъра 

на образованието и науката за условията и редът за провеждане на обучение чрез работа 

(дуално обучение). Редът и условията за приемане на ученици в дуална форма се 

определят при спазване на разпоредбите на ЗПУО.  

 

2.Практическото обучение в реална работна среда (дуална система на обучение) на 

ученици в XI и XII клас се организира и осъществява през цялата учебна година по 

график за разпределение на учебното време, в зависимост от възможностите на 

партньора/партньорите и на професионалната гимназия, но не по-малко от 2 (два) дни в 

седмицата за ХІ клас и 3 (три) учебни дни в седмицата за XII клас. Графикът се 

разработва съвместно от обучаващата институция и работодателя и се утвърждава от 

работодателя/ите и директора на обучаващата институцията. 

 

III. Самостоятелна форма на обучение. 

1. Обучението в самостоятелна форма се организира за отделен ученик.  

2. В самостоятелна форма може да се обучават:  



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;  

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или 

родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;  

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години.  

3. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне 

на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.  

При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за 

дневна форма.  

4. За учениците с изявени дарби се допуска обучение за завършване на два класа в една 

година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението. Те полагат 

изпити за следващ клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени 

за завършване на предходния клас.   

5. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в две 

редовни и две поправителни сесии – януари, март, април и юли.  

6. Редът за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение в 

ПГСС – Нова Загора е определен в Правила, приети на заседание на Педагогически 

съвет. 

IV.Ученици, които се обучават в дневна и  самостоятелна форма могат да променят 

формата на обучението си преди началото на учебната година.  

Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се 

преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение. 

За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.  

 

 

 

 


