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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ   

 В   СУ “Иван Вазов“ – СТАРА ЗАГОРА  

за учебната 2022-2023 година 

Формите на обучение са  приети на заседание на Педагогическия съвет                          

с протокол № 12/09.09.2022 г.                                                              

съгласно чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и са заложени в Правилника за устройството и дейността на 

СУ “Иван Вазов“  

         

 

   

   

 

 

 

 

 

mailto:suvazovstz@suvazov.bg


2 

 

Раздел I Общи положения   

Чл. 1. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна форма или във 

вечерна форма, а в случаите, предвидени в този раздел, и в задочна, 

индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма и 

обучение чрез работа (дуална система на обучение).                                         

(2) Училищата по чл. 44, ал. 1 на ЗПУО организират само дневна и  

комбинирана форма на обучение.                                                                             

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в 

училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на 

училището и се публикуват и на интернет страница на училището.                  

(4) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от  

педагогическия съвет на училището.                                                                       

 Чл. 2. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл.  

12, ал. 2 на ЗПУО.                                                                                                   

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за 

личностно развитие за:  ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст 

надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;  лице, 

навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;  лице, 

прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;  

лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три 

учебни години;  ученик, който променя формата на обучение в случаите по 

чл. 112, ал. 5 от ЗПУО;  ученик със специални образователни потребности.               

(3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна 

учебна година ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава 

заявление до директора на училището.                                                                                  

(4) За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна, 

дистанционна и комбинирана форма на обучение директорът на училището 

издава заповед.                                                                                                                     

  Чл. 3. (1) Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, 

индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана форма на 

обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на 

учебната година.                                                                                                    
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(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната 

година, когато се преминава:                                                                            

1. от дневна, вечерна и задочна в индивидуална, самостоятелна,  

дистанционна или в комбинирана форма на обучение;                                              

2. от вечерна и задочна в самостоятелна форма на обучение при  

разформироване на паралелка;                                                                                 

3. от дневна във вечерна форма на обучение;                                                       

4. от комбинирана в дневна форма на обучение;                                                  

5. от индивидуална по чл. 36, ал. 2, т. 1 и т. 3 към дневна, вечерна, 

комбинирана и дистанционна форма на обучение.    

(3) Извън случаите по ал. (2) промяната на формата на обучение се 

разрешава от началника на регионалното управление на образованието по 

подадено заявление от родителя/настойника или по искане на директора на 

училището.    

Раздел II Организация на формите на обучение  в СУ „Иван Вазов“ 

Чл. 4. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или 

групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците 

по учебни предмети или модули.                                                       

(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна 

организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.     

Чл.5. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални 

учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или 

годишна оценка, определени от държавния образователен стандарт за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците.                                        

(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:                     1. 

ученици, 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, вечерна или 

комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;                         

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове  

обучението си за един или повече класове;                                                                

3. ученици с изявени дарби;           

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл.  
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107, ал. 4 от ЗПУО;                                                                                                  

5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 от ЗПУО.                                          

(3) Директорът на училището изготвя и утвърждава индивидуален учебен 

план, разработен по чл. 95 на ЗПУО и държавния образователен стандарт 

за учебния план.                                                                                                      

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4 

както и условията и редът за утвърждаване се определят с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование.   

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично 

разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се 

утвърждава от директора на училището.                                                                  

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.   

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите 

по ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните 

часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по 

ал.  

2, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие.                                           

(8) По преценка на екипа за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато 

ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни 

часове се осъществява от:                                                                                                     

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа 

за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно 

развитие се определят от началника на регионалното управление на 

образованието на територията на областта, на която се намира болницата;   

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които 

ученикът се обучава - когато са в същото населено място, в което е 

болницата;                                                                                                             

3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън 

случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на 

образованието на територията на областта, на която се намира болницата.  

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния 

учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.                      
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(10) За учениците по ал. 2, т. 1, 4 и 5 се осигурява текущо оценяване, а за 

тези по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се организират и изпитни сесии съгласно 

държавния образователен стандарт за оценяването.                                                

Чл. 6. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при 

условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или 

няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.                      

(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:     

1. ученик със специални образователни потребности;                                          

2. ученик с изявени дарби;                                                                                       

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в 

училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал 

преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище  

от същия вид, в което този език да се преподава;                                                       

4. ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен 

предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди 

преместването си, ако преместването се извършва след началото на 

втория учебен срок.                                                                                                                  

  (3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 1 се осъществява:                     

1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за 

ученици със заболявания от аутистичния спектър; ученици с множество 

увреждания или друго състояние, което води до трудности в обучението при 

условията на дневна форма на обучение.                                                                                  

2. за ученици със специални образователни потребности, които се 

обучават по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са 

заявили това желание пред директора на съответното училище, и за които е 

изразено такова становище от екипа по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО.                                

3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана 

форма, като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на 

училището издава заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО, 

ако за ученика не е сформиран вече такъв екип. В екипа при необходимост 

може да се канят и други специалисти.                                                                                  

4. екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи 

необходимостта от организиране на комбинирана форма за конкретния 
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ученик, от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални 

учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, 

по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика.  

5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика 

членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, 

разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за 

комбинирана форма на обучение в 30- дневен срок след издаване на 

заповедта на директора на училището за създаването на екипа.                                   

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30% 

от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен 

план, по който се извършва обучението в комбинирана форма.                                                      

7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за 

комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на 

училището.                                                                                                                    

8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, 

съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, 

съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности 

на ученика. Седмичното разписание се утвърждава от директора на 

училището.                                                                                                 

9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 

компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална 

учебна програма.                                                                                                                   

(4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2. т. 2 може да се осъществява по 

един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни 

способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите 

връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови 

места  на  национални  и  международни  състезания  и 

 конкурси.                      

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188 от 

ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни 

способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите 

връстници, извършва оценка на индивидуалните му потребности и предлага 

на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма  

на обучение;                                                                           
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2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда 

по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни  

предмета, разработени по чл. 95 от ЗПУО;                                                     

3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично 

разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след  

информиране на родителя/настойника;                                                                               

4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 

компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална 

учебна  програма  по  един  или  няколко  учебни  предмета;                      

5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в  

училището;                                                                                                                              

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50% от 

броя на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния 

учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за 

основната степен на образование и не повече от 70% за всеки отделен 

учебен предмет в средната степен на образование.                                                                  

(5) Комбинирана форма на обучение по ал. 2 в спортните училища се 

организира за ученици, които отговарят на критерии, определени от 

министъра на младежта и спорта.  осъществява се индивидуално или в група 

от ученици от един клас, от един или повече видове спорт, които нямат 

различия в учебния план за съответните паралелки.  обучението по спортна 

подготовка и учебна практика се осъществява на 100% от броя на учебните 

часове по училищния учебен план, а по останалите учебни предмети - по 

индивидуален учебен план. Организацията на обучението се определя със 

заповед на директора на училището в началото на учебната година.                                    

(6) При комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 3 и т. 4 вместо 

чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, 

предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение 

по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди 

преместването си.  индивидуалното обучение по ал. 6 може да се 

осъществява от приемащото училище - по реда на чл. 112, ал. 3 и 4. от ЗПУО 

или от друго училище - по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО;  при 

осъществяване на индивидуално обучение по ал. 6 приемащото училище 

организира изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език или по 

съответния учебен предмет от разширената подготовка, а ученикът се 

подготвя самостоятелно по училищния учебен план за дневна или вечерна 
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форма;  при осъществяване на индивидуалното обучение по ал. 6 от друго 

училище се разработва училищен учебен план въз основа на съответния 

рамков учебен план за дистанционна форма:        

• обучението се осъществява чрез средствата на съвременните 

информационни  и  комуникационни  технологии  и 

 включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща 

обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за 

определяне на срочни или годишни оценки по чуждия език или по 

съответния учебен предмет от разширената подготовка преди 

преместването на ученика;                      

• за организиране на обучението училището разполага с необходимите 

технически и технологични условия в съответствие с държавния 

образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и  

центровете за подкрепа за личностно развитие;                                                            

• за обучението ученикът самостоятелно си осигурява необходимите 

технически и технологични средства.    

Раздел III Обучение в електронна среда от разстояние в УСЛОВИЯТА 

НА COVID-19  

Чл.1 Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от 

разстояние  

(1) На педагогически  съвет е обсъден и приет списък от мерки, които да 

улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или при 

невъзможност за осъществяване на такова – към обучение от разстояние 

на хартия, при достигане на прагови стойности (критерии) и за 

заболелите от COVID-19 и актуализирани критерии (прагови 

стойности) за броя заболели от сезонни респираторни вируси, при който 

в училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.   

(2) ОЕСР не е дистанционната форма на обучение. По същество това не е 

различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и 

средствата (с помощта на информационните технологии), както и това, 

че учителят и учениците не са физически на едно и също място. Ще 

може да се прилага за цели паралелки, които се обучават в дневна, 

задочна или вечерна форма, както и за отделни ученици, които по 
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медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, 

определен със ЗИД на ЗПУО) не могат да посещават училище.   

(3) ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават 

учениците.  

(4) Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на 

РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са 

поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в 

електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за 

периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.  

• Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището 

са поставени под карантина, обучението на учениците в тези 

паралелки продължава в електронна среда от разстояние по 

утвърденото или по ново седмично разписание за периода на 

карантината, след което се завръщат обратно в училище.  

• В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради 

положителен резултат от  PCR тест учениците от паралелката 

продължават обучението си в електронна среда от разстояние по 

утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода 

на карантината, след което се завръщат обратно в училище  

• В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече 

от една паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при 

осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече 

паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към 

ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в 

училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с 

учениците обучението на учениците продължава присъствено в 

училище със заместващ учител.  

• При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона 

или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни 

и непредвидени обстоятелства  учениците в училищата съответно на 

населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР 

за срока на извънредната обстановка или на извънредните и 

непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в 

училище.  

(5) Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен 

ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако 

отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с 

необходимите технически и технологични възможности и физическото 



10 

 

му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците 

си от класа, като:  

• Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока  

• Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие 

само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез 

виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно 

педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая)  

• Ученикът не подлежи на оценяване  

• Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна.  

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез 

камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. 

Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска 

и/или към учителя, но не и към учениците.   

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да 

предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни 

дефицити, както и психологическа подкрепа.  

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока 

на съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение 

на урок на друга паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение 

за същия випуск при наличието на организирано такова обучение, а когато 

и това не е възможно, училището може да организира предоставяне на 

материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор. 

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен 

ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен 

PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се 

отнасят и за този случай.  

  

Чл.2 Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено 

обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:  

(1) Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и 

сигурността на информацията в електронна среда.   

(2) Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на 

учениците.  

(3) Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, 

като се прилага следният приоритетен ред:  

• Използване на единна платформа за цялото училище  
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• Ориентиране към общи, познати и използвани до момента 

платформи и приложения от учителите и учениците в съответния 

випуск  

• Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката  

(4) Синхронизиране на използваните от различните учители платформи  

(при отчитане спецификата на учебния предмет)  

(5) Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:  

• Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)  

• Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на 

оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)  

• Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят 

само за часовете на синхронно ОЕСР)  

• Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на 

хартия (възможно е и оценяване)  

(6) Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на 

Организационен екип  

(7) Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в 

случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени 

под карантина  

(8) Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които 

имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР   

  

Чл. 3  Възможности за обучението за учениците с установен по-висок 

риск от COVID-19  

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна 

възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма 

се свеждат до:  

(1) Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че 

ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е 

за преминаване и в трите посочени форми). В условията на COVID-19 

здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да 

посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник 

попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, 

издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона 

за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 - с 
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етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на 

лицето.  

(2) Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за 

преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши 

срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в 

индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на 

територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в 

дистанционна форма на обучение за ученик 1. - 12. клас).  

(3) Наличие на специални образователни потребности или на изявени 

дарби.  

• В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е 

необходимо родителите да осигурят необходимите условия за 

самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за 

полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В 

допълнение на общо основание на учениците, записани в 

самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в 

хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с 

предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт 

за приобщаващото образование - и допълнително обучение по учебни 

предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа 

месечно, за преодоляване на образователни дефицити.  

• С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите 

работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като 

част от тези часове да се  осъществява от разстояние в електронна 

среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с 

разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 

50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. 

Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата 

на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна 

оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална 

форма на обучение, училището предоставя при необходимост 

консултации и обща подкрепа.  

• Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви 

както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната 

година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната 

година може да се осъществява при определени условия, посочени в 

Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното 

образование.   
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• Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, 

следва да информират ръководството на училището за предприемане 

на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на 

обучение.  

Чл. 4 Подпомагане на преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние:  

(1) Създаване на групи за бърза комуникация (директор – РУО, учители – 

ръководство, учители – родители, учители – ученици).  

(2) Определяне на различна продължителност на електронните уроци в 

зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.  

(3) Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с 

брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, 

както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в 

компютърната мрежа и с  Препоръките относно безопасно 

провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.   

(4) Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за 

учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:   

• Ръководства с инструкции за ползване на платформата или 

платформите за обучение   

• Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи 

на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.   

• Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни 

практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, 

активно включване в процеса на обучение.   

• Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на 

график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум 

или друго.  

• Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени 

електрони ресурси, линкове към Националната електронна 

библиотека с ресурси и други електронни платформи, които 

предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и 

иновативен модел.  

 

 ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ“ИВАН ВАЗОВ“  – СТАРА ЗАГОРА   СЕ  

ПУБЛИКУВАТ  НА  ИНТЕРНЕТ  СТРАНИЦАТА  НА  УЧИЛИЩЕТО И 

 СЕ АКТУАЛЗИРАТ  ЕЖЕГОДНО.     
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 На заседание на Педагогическия съвет  с протокол № 12/09.09.2022 г.  се взе 

решение, че през учебната 2022/2023 година  училището ще прилага дневна, 

индивидуална и комбинирана форма на обучение.   

При усложняване на епидемиологичната обстановка, училището има 

готовност за обучение в електронна среда от разстояние в УСЛОВИЯТА НА 

COVID-19.  

При необходимост през учебната година може да се приложи и 

самостоятелна форма на обучение.  


