
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШИН”
3000 Враца, бул. “Сестри Хаджикръстеви” №14

ЗАПОВЕД 
№ 760/14.09.2022г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 
връзка с чл. 30, ал.З от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование 
и решение на педагогическия съвет /протокол № 18 от 13.09.2022 г./

УТВЪРЖДАВАМ:
Формите на обучение през учебната 2022/2023 г. в Професионална гимназия „Димитраки

Хаджитошин”, гр. Враца, както следва:
1. Дневна форма на обучение
2. Самостоятелна форма на обучение
3. Обучение чрез работа (дуална система на обучение).

НАРЕЖДАМ:
1. Основните форми на обучение в Професионална гимназия „Димитраки 
Хаджитошин”, гр. Враца са дневна и обучение чрез работа (дуална система на 
обучение).
2. При наличие на определени условия учениците могат да бъдат обучавани в 

самостоятелна.
3. Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

• ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 
причини, (удостоверени с медицински документ, издаден от съответната 
експертна лекарска) не могат да се обучават в дневна или дуална форма;

• ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или 
родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна 
комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

• лица, навършили 16 години.
4. За записване в самостоятелна форма на обучение се подава заявление до 
директора на училището.

5. При самостоятелната форма на обучение се прилага утвърден училищен учебен 
план за учебната година.
6. За промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на 
училището.

7. Всяка форма на обучение, различна от дневната, както и промяната на формата на 
обучение, се разглежда от Педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на 
директора на училището, а преминаването от дневна в дуална след разрешение на 
началника на РУО.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогически специалисти срещу подпис 
за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражн 
ИНЖ. ЦВЕТОМИЛА ХРИСТОВА
Директор на Професионална Гимназия 
„Димитраки Хаджитошин ” , гр. Враца


