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Информация за родители 
 

 

Условия за организиране на различните форми на обучение в СУ „Христо Г. Данов“ за 

200-2021 г.: 

 

 
Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 ЗПУО. 
 
Заявление от родител: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z3NwjUY4IlskwTV2IRFyvGoQ5FCxVsHT 

За консултация – 032 /956120 
 
Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 
1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта 
за съответния клас; 
2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 
4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни години; 
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО; 
6. ученик със специални образователни потребности. 
 
За консултация с Училищен координатор: 0898738330 
 

Учениците се записват в дневна или вечерна форма на обучение по реда на училищния прием 
или по реда на държавния и допълнителния план-прием, а в задочна форма и обучение чрез 

работа (дуална система на обучение) - по реда на държавния и допълнителния план-прием. 
 
За записване в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на 
обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора 
на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО. 

 
Учениците, които желаят да се запишат в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или 
комбинирана форма на обучение в паралелките, формирани при условията на държавния или 
допълнителния план-прием, следва да отговарят на изискванията за участие в приема. 
 
 

За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма 
на обучение директорът на училището издава заповед. 

 

 

ПОЛУДНЕВНА И ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН: 
 
Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебни часа, провеждани по 
седмичното разписание, и почивките между тях. 
Полудневната организация на учебния ден се осъществява преди обяд. 
За учебната 2020-2021 на полудневна организация са всички паралелки от VII – XIIклас. 

Начало на учебните занятия: 8:00 край на учебните занятия: 14:40 часа. 
 
Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна и 
комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния 
учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 
занимания по интереси. 
Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за 

взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, за 

екипна работа с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна 
реализация и подкрепа за личностното развитие. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z3NwjUY4IlskwTV2IRFyvGoQ5FCxVsHT
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509
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Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание на родителите 

за учениците от: 
І до VІІ клас, на основание чл. 18, ал. 2 – по желание на родителите. 
Утвърдените групи за 2020-2021 г. са 12, както следва: 

Наименование на групата Бр. ученици Свободни места 

1 а ГЦОУД 18 7 

1 б ГЦОУД 18 7 

1 в ГЦОУД 19 6 

2 а ГЦОУД 18 7 

2 б ГЦОУД 19 6 

2 в ГЦОУД 19 6 

3 а ГЦОУД 23 2 

3 б ГЦОУД 20 5 

4 а ГЦОУД 20 5 

4 б ГЦОУД 16 9 

5 а ГЦОУД 21 4 

5 б ГЦОУД 21 4 

 
Забележка: Във връзка с Указания на МОН за превантивни мерки за опазване на здравета на 

децата и учителите и осигуряване на дистанция: сформирането на сборна група за ЦОУД е по 
изключение. 

 

Разпределение на дейностите с ГЦОУД, прието с решение на ПС от 14.09.2020 г., 

разпределение на дейностите в седмицата, като дневно те са равномерно разпределени. 

 
Наименование на 
групата 

Самоподготовка Занимания по 
интереси 

Организиран отдих и 
физическа активност 

1 а ГЦОУД 10 10 10 
1 б ГЦОУД 10 10 10 
1 в ГЦОУД 10 10 10 
2 а ГЦОУД 10 10 10 
2 б ГЦОУД 10 10 10 
2 в ГЦОУД 10 10 10 
3 а ГЦОУД 10 10 10 
3 б ГЦОУД 10 10 10 
4 а ГЦОУД 10 10 10 
4 б ГЦОУД 10 10 10 
5 а ГЦОУД 10 10 10 
5 б ГЦОУД 10 10 10 

 

За начален етап, на основание чл. 20, ал.1, т. 2 от Наредба 10/ 2016 за организация на 

дейностите и като мярка на училището за осигуряване на динамичен дневен режим в 

ситуация на Covid-19, както и във връзка с повишаване на качеството на образование: 

целодневната организация на учебния ден е провеждане в смесен блок преди обяд и след 

обяд на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих 
и физическа активност и по занимания по интереси. 
 

НОВО 20-21 – Обучение от разстояние в електронна среда: 

 
ЗПУО - Чл. 115а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) (1) Когато поради извънредни обстоятелства 
присъственият образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 
105, ал. 1, 3 и 5, с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, 
след заповед на министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани в 
дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална 
система на обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии. 
(2) В иновативни училища като елемент на иновация по отношение на организацията, 
свързана с подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, се 
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допуска присъственото обучение в училището за учениците от V до XII клас в дневна, 

вечерна, комбинирана или задочна форма, както и по чл. 108, ал. 5, т. 1 да бъде съчетано със 
синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от 
задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за 
които това е приложимо. 
(3) По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на 
училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от 
разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за 

ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на 
обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други 
уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. 
(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен 
процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и 
технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от 

разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 

учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка: 
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 
ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 
ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един 
адрес; 

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на 
началника на регионалното управление на образованието. 
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 - 3, когато училището не може да осигури провеждането на 
дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда 
могат да се предоставят от друго, определено от регионалното управление на образованието 
училище, което предлага такова обучение или организира дистанционна форма на обучение. 
(6) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 
(7) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на 

уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 
преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и 
заплащането на труда. 

 

Декларации и заявления от родител: за консултация тел: 032 956120 

 

 

 

 

Гергана Аврамова 

X
Гергана Аврамова

директор

 

Директор на СУ „Христо Г. Данов“ Пловдив 
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