
 

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебна 2017/2018 година 

 

          Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка  

и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план. 

          Учебните занятия по учебни предмети се организират и се провеждат през І-ви и   

ІІ-ри учебен срок съгласно графика в училищния план. 

          Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен  

предмет и насока за самостоятелна подготовка за изпитите. 

          Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на  

изпитите се определят със заповед на директора на училището преди началото на  

учебната година. 

          Изпитите по учебни предмети се организират в сесии – една редовна и две   

поправителни и се утвърждават със заповед на директора на училището, след взето  

решение на Педагогическия съвет. 

За учебната 2017 / 2017 г. обучението в IX-0, X-0 , XI-0 и XII-0 клас да се организира в 

задочна форма на обучение по утвърдени училищни учебни планове за 

професии/специалнсти в IX -0 клас и приложения към училищни учебни планове за 

професии/специалнсти X – 0, XI -0 и XII – 0  клас, както следва : 

 

Клас Професия/Специалност 

 

Класен 

ръководител 

9о 621060 Фермер 

      6210602 Производител на селскостопанска продукция – 

Задочна форма на обучение 

Ирина Койнарска 

9о 621040 Техник-животновъд 

     6210401 Говедовъдство – Задочна форма на обучение 

Ирина Койнарска 

10о      621040 Техник – животновъд 

             6210401 Говедовъство – Задочна форма на обучение 

Емил Сайвански 

10о 621060 Фермер 

            6210601 Земеделец 

            – Задочна форма на обучение 

Емил Сайвански 

11о      621060 Фермер 

            6210601 Земеделец 

            – Задочна форма на обучение 

Валентина Велчева 

12о      621060 Фермер 

            6210601 Земеделец 

           – Задочна форма на обучение 

Димка Средкова 

 

Обучението в задочна форма на обучение да се организира и провежда при спазване на 

следните срокове и дейности: 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС IX-0 , X-0 , XI-0 и XII-0 клас задочен клас  

 

І. Учебния процес е разделен на очни занятия: 

1.1. Занятия – през м. октомври-ноември 

 

- учебни занятия  09.10.2017г - 30.11.2017 г. 



 

1.2. Занятия – през м. февруари-март 

 

- учебни занятия  07.02.2018г. - 30.03.2018 г. 

 

ІІ. Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите: 

 

2.1. Редовна сесия 

- декемврийска – 1.12.2017г. - 18.12.2017 г. 

- априлска – 10.04.2018 г .- 30.04.2018 г. 

 

2.2. Поправителна сесия за неуспешно положени изпити: 

І-ва /Първа/ поправителна сесия м. юни-01.06.2018 г.-15.06.2018 г. 

ІІ-ра /втора/ поправителна сесия м. септември за 01.09.2018 г.-14.09.2018 г. ученици от 

ІХ,  Х, ХІ клас неуспешно положили изпитите в редовна и първа поправителна сесия 

 

За провеждане на очните занятия се изготвя разписание за разпределяне на учебните 

часове по предмети и преподаватели (в работните дни от 14,30ч. до 20,00ч.,  а  в  

почивни дни - от 7,30 ч. - до 20,00ч.). 


