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ДО  

ДИРЕКТОРА 

НА ОУ “МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

  

От ………………………………………………..................……………………………… 

Родител на: .............................................................................................................. 

ученик/чка в самостоятелна форма на обучение в ……… клас 

 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 
 
заявявам желанието си сина/ дъщеря ми да положи следните изпити по време 
на майска изпитна сесия: 

 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

…..05.2020г. – …………………………………………….. 

 
Уведомен съм, че изпитите се провеждат при постоянно видеонаблюдение на 
основание  
 
 
Дата: ..............................         С уважение:........................... 
 

http://www.veleshki.com/
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НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите  
в училищното образование: 
Чл. 37. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна 
подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети 
 
(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са 
организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в 
правилника за дейността на училището. 
 
(7) Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края 
на всеки учебен срок. 
 
(8) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 ЗПУО 
експертната комисия към регионалното управление на образованието, в 
която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане, 
осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на 
провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях. 
 
(9) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на 
една редовна сесия два и повече изпита за определяне на годишна оценка 
по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението 
си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, 
препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 
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