Индивидуална форма на обучение
От Правилника за дейността на училището
...
Чл.11. (1) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни
часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна
оценка.
(2) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл.
95 от ЗПУО
(3) 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. 107, ал. 4 от ЗПУО;
5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.
(4) Индивидуален учебен план се разработва за обучение на отделен
ученик в индивидуална форма в определен клас въз основа на съответния
училищен учебен план.
(5) Индивидуалния учебен план се разработва за една учебна година и
може да определя разпределение на учебното време по един или повече
учебни предмети, което е различно от рамковия, типовия и училищния
учебен план.
(6) Индивидуален учебен план за ученици в индивидуална форма на
обучение може да се разработва за два последователни класа в рамките на
една учебна година, когато ученикът желае по семейни причини да завърши
обучението си в други срокове.
(7) За учениците по ал.3 т.2 и т.3 учебните часове от индивидуалния
учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.
(8) Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от
педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището.
Изпълнението му се контролира ежемесечно от РУО.

(9) Индивидуалният учебен план на учениците със специални
образователни
потребности може да съдържа само част от учебните предмети,
определени в рамковия, типовия или в училищния учебен план. За
обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за
подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма,
която се утвърждава от директора на училището. Индивидуалната учебна
програма за учениците със специални образователни потребности се
разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование
(10) Според потребностите, възможностите и способностите на
учениците със специални образователни потребности и на учениците с
изявени дарби в индивидуалния учебен план се допуска:
1. отсъствие в раздел А на учебния предмет физическо възпитание
и спорт, когато обучението на ученика по него е невъзможно и това е
доказано с медицински документ;
2. отсъствието в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети,
когато обучението на ученика по тях е невъзможно и въз основа на
медицински документ екипът за подкрепа за личностно развитие е
препоръчал съответните предмети да не се изучават - за учениците със
специални образователни потребности;
3. намален брой учебни часове по един, повече или по всички
учебни предмети, като намаляването в основната степен на образование не
може да бъде повече от 50 %, а в средната степен на образование - не може
да бъде повече от 70 % за всеки отделен учебен предмет.
(11) Индивидуалният учебен план съдържа:
1. броя на учебните седмици по класове;
2. наименованията на учебните предмети и седмичния брой часове
по учебни предмети/модули
3. пояснителни бележки за отразяване на особеностите по
прилагането му.
(12) В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се
определят:
1. място за провеждане на обучението - в училище, в център за
подкрепа за личностно развитие, в домашни или в болнични условия;
2. календарен график на обучението по дати и часове;

3. специфичните методи на обучение, включително формите и
методите за проверка и оценка, когато има такива специфики.
(13) Директорът на училището организира разработването на
индивидуален учебен план и график на учебните часове и ги утвърждава.
(14) Учениците по ал. 3 се записват в определен клас и паралелка.
(15) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В
случаите
по ал. 3, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните
часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по
ал.3, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие.
(16) По преценка на регионалния център 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.

