
Условия и ред за продължаване на обучението на лица, които не са посещавали 

училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години, 
с цел придобиване на образование за достъп до пазара на труда и/или за 
продължаване на обучението във висше учебно заведение в 
Професионална гимназия по селско стопанство 
 
В Професионална гимназия по селско стопанство могат да продължат обучението си  в 
самостоятелна форма  лица, учили в ПГСС и прекъснали обучението си  по здравословни,  
семейни или други причини. 
Условия и ред за продължаване на обучението са разписани в ПДУ, а именно: 

1.  Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 
определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.  

2.  При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърден училищен учебен 
план.  

3.  Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал.4 от 
Наредба №10/01.09.2016 г. може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, 
определена в този правилник с изключение на учениците чл. 37, ал.2, т.2 от същата 
наредба. 

4.  Изпитите по учебните предмети в самостоятелна форма на обучение се 
организират в следните сесии: 
4.1. Редовните сесии за провеждане на изпити с ученици от всички класове: 

- месец декември; 
- месец юни. 

4.2. Поправителни сесии: 
За XII клас 
- сесия май; 
- сесия август. 
За VIIIдо XI клас 
- сесия юли; 
- сесия септември 
5. За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два 

класа в една година, ако са  заявили това желание при подаване на заявлението за 
промяна на формата на обучение. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно 
са положили всички изпити предвидени за завършване на предходния клас. 

6. За ученици по ал.1, т.2 в съответствие на чл. 112, ал.7 от ЗПУО експертната 
комисия към РУО извършва контрол за организацията и провеждането на изпитните 
сесии и резултатите от тях. 

7.  За ученици обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, които не са се 
явили или не са положели успешно изпитите, не се предоставят средства от държавния 
бюджет за обучението им в същия клас през следващата учебна година. 

8. До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на 
редовната. 

9. Ученик в самостоятелна форма на обучение се отписва от училището, когато  по 
неуважителни причини, не се е явил да положи съответните изпити в две поредни 
редовни сесии. 
 
 
 


