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1. Формите на обучение в Пето основно училище „Митьо Станев“, приети с ПДУ, 

са дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна съгласно чл.19 от 

Правилник за дейността на училището. Формата на обучение се избира от ученика 

или се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

2. В Пето основно училище „Митьо Станев“ в подкрепа на лицата, прекъснали 

образованието си, се прилагат Програма за предоставяне на равни възможности и 

за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи и Програма за превенция 

на ранното напускане на училище. 

3. Лицата, желаещи да продължат образованието си в Пето основно училище 

„Митьо Станев“ попълват заявление – Приложение 1. 

4. Консултантският екип към училището разглежда подадените заявления и 

определя съвместно с екипа за подкрепа за личностно развитие формата на 

обучение, паралелката и учителите за лицето, подало заявлението. 

5. В Пето основно училище „Митьо Станев“ се обучават деца и ученици до 

навършване на 16-годишна възраст съгласно чл.7, ал.2 от ЗПУО. 

6. За лица, които са прекъснали образованието си през минали години, може да се 

обучават в Пето основно училище „Митьо Станев“ в самостоятелна форма 

съгласно чл.112, ал.2 от ЗПУО. 

7. Резултатите от изпитите на лицата в самостоятелна форма на обучение се вписват 

в Книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна или 

индивидуална форма на обучение с номенклатурен № 3-90.  

8. Лицата, които са прекъснали образованието си през минали години, представят 

удостоверение за завършен клас, документ за самоличност, копие от 

удостоверение за раждане. 

9. Лицата, които са прекъснали образованието си през минали години, имат право 

на консултиране по учебни предмети съгласно чл.18, ал.1 от Наредба за 

приобщаващото образование от 27.10.2016 г. 

10. Лицата, които са прекъснали образованието си през минали години, и 

продължават обучението си в начален етап на основното образование независимо 

от годишните си оценки се обучават в следващ клас само ако възрастта им е 

съответна за класа или я надхвърля с не повече от три години съгласно чл.122, 

ал.3 от ЗПУО. 

11. За лицата, които са прекъснали образованието си през минали години, и не са 

усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас в 

начален етап не повтарят класа и за тях не се организира допълнително обучение 

по време на лятната ваканция, ако възрастта им не надхвърля с повече от три 

години възрастта за съответния клас съгласно чл.124, ал.1 и ал.2 от ЗПУО. 

12. Лицата, които са прекъснали образованието си през минали години, се явяват на 

изпити при повтаряне на класа само по учебните предмети, по които имат оценка 

„слаб (2)“ съгласно чл.127 от ЗПУО. 

13. На лицата, получили документ за завършен период на училищно обучение, 

издаден от чужди държави, но прекъснали след това образованието си през 

минали години, се валидират резултатите от ученето по реда на чл.165, чл.167 и 

чл.168 от ЗПУО. 

14. На лицата, които са прекъснали образованието си през минали години и желаят 

признаване на завършен клас от I до VI по документи, издадени от училища на 

чужди държави, подават следните документи в канцеларията на Пето основно 

училище „Митьо Станев“: заявление по образец от сайта на училището, документ 

за училищно образование, превод на български език на документите от заклет 

преводач съгласно, съгласно чл.108, ал.1 от Наредба №11/ 01.09.2016 г. за 



оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

15. Лицата, които са прекъснали образованието си през минали години, не полагат 

приравнителни изпити с признат завършен период за класовете от I до VI, а за VII 

клас полагат приравнителен изпит по български език и литература съгласно 

чл.113, ал.1 и ал.2 от Наредба №11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

16. На лицата, които са прекъснали образованието си през минали години, се издава 

удостоверение за завършен начален етап на основното образование с 

номенклатурен номер 3-25, удостоверение за завършен клас от началния етап на 

основното образование с номенклатурен номер 3-23, удостоверение за завършен 

клас с номенклатурен номер 3-103, свидетелство за основно образование с 

номенклатурен номер 3-30, дубликат на свидетелство за основно образование 3-

30а при спазване Наредба №8/ 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование. 
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