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              Общи положения 
   Чл.1. С този правилник се уреждат организацията на работата и спецификата на                                    

СУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – гр. Смолян, ул.”Дичо Петров”№1, ЕИК:000611187 

Чл.2 Правилникът урежда онези положения от устройството и дейността, които са и не са 

регламентирани с разпоредби на нормативни актове или имат нужда от специфично третиране. 

  Чл.3. Правилникът е задължителен за директора, учители, възпитатели, ученици и служители на 

училището. 

            Права и задължения на училището 
  Чл.4. Училището е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се 

обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или 

за придобиване на степен на образование.  

  Чл.5. Училището осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие 

с нормативните актове, като:  
1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;  

2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО  и подзаконовите 

актове по прилагането му;  

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено 

образование;  

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и 

култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;  

5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на 

образованието.  

6. определя профилите, както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове 

         7.  разпределя  учебната програма в зависимост от потребностите на учениците,  определя  учебните 

предмети и  разработва учебните програми в случаите, предвидени в  закона  
 8.  води и съхранява документация свързана със записване, преместване, смяна на формата на 

обучение, отсъствия, резултатите от обучението, завършен клас, етап или степен на 

образование и други съгласно Наредба№8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 
системата на предучилищното и училищното образование. 

9. Условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностното развитие на 

учениците се осъществява съгласно Наредбата за Приобщаващо образование.  

   Чл. 6. В училището не се допуска расова сегрегация 

Чл.7. В училището не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, 

народност, етническа принадлежност,човешки геном, гражданство, произход, религия,или вяра, 

лично и обществено положение, увреждане. 

 

Организация на работата 
   Чл.8. Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ” е училище с:10 общообразователни паралелки I-VII клас  

и 4 профилирани-VIII,X, XI, XII клас 

  Чл.9. Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ” е училище с: общообразователни паралелки I-VII клас  и  

профилирани- VIII и X клас – профил-„Софтуерни и хардуерни науки-Защита на информацията” и 

XI и XII  клас – профил „Технологичен”. 

  Чл.10. Формите на обучение в СУ”Отец Паисий” са: 

          (1)   1. дневна 

                 2. индивидуална 

                 3. самостоятелна  

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

училище форми на обучение са както следва 

          (3)  Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 

12, ал. 2 ЗПУО. 

         (4) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

               1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три 

                години възрастта за съответния клас; 

               2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 
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               3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни 

                 години; 

             4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от 

             три учебни години; 

             5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 

              ЗПУО; 

              6. ученик със специални образователни потребности. 

      (5) Учениците се записват в дневна форма на обучение по реда на училищния прием или по реда 

на държавния и допълнителния план-прием 

      (6) За записване в индивидуална,самостоятелна или комбинирана форма на обучение или за 

промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по 

реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО. 

      (7) Учениците, които желаят да се запишат в индивидуална, самостоятелна или комбинирана 

форма на обучение в паралелките, формирани при условията на държавния или допълнителния 

план-прием, следва да отговарят на изискванията за участие в приема. 

       (8) За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение 

директорът на училището издава заповед. 

       (9) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна, и комбинирана форма на 

обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година. 

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

       (11) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се 

преминава:  

   1. от дневна,  в индивидуална, самостоятелна или в комбинирана 

форма на обучение; 

            2. от комбинирана в дневна форма на обучение; 

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

            4. за промяна на формата на обучение директорът издава заповед 

     (12)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 организират и дейностите по целодневна организация на     

учебния ден, спортните дейности и часът на класа. 

     (13)1.Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо 

оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

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

                А/ 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 или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

                Б/ ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си 

за     един или повече класове; 

                В/ ученици с изявени дарби; 

                Г/ ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 

  107, ал. 4 ЗПУО; 

                Д/ ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 ЗПУО. 

         3. Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план. 

         4. Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4,както и условията и 

редът за утвърждаване се определят с Наредбата 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. А, 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. 
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         8. 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: 

              А/ 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; 

               Б/ училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се 

обучава - когато са в същото населено място, в което е болницата; 

              В/ училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т.Б, 

определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, 

на която се намира болницата. 

        9. За учениците по ал. 2, т.Б и т.В учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се 

организират в рамките на няколко учебни седмици. 

 (14) 1.Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

         2. Самостоятелната форма на обучение може да се организира за: 

                А/ ученици в задължителна училищна възраст, 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 форма; 

               Б/ ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по 

реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия,създадена към регионалното 

управление на образованието; 

               В/ ученици с изявени дарби; 

               Г/ лица, навършили 16 години. 

       3. При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен 

учебен план. 

       4. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл.31, ал. 4 може да се подаде 

и до 20 учебни дни преди изпитна сесия,определена в правилника за дейността на училището, с 

изключение на учениците по т. 2, т. Б. 

       5. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, както 

следва: 

                А/ноемврийска-редовна 

                Б/февруарска-редовна 

                В/априлска- поправителна за 12 клас 

                Г/юлска-поправителна 

        6. За лицата по т.2, т. Г се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са 

заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4. Те полагат изпити за 

следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на 

предходния клас. 

        7. Редовните изпитни сесии за учениците по т. 2, т. Б се организират в края на всеки учебен срок. 

        8. За учениците по т. 2, т. Б 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 т. 2, т. Б, 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. 

      10. Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1 

ЗПУО. 

 (15)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. 
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       2. Комбинираната форма на обучение може да се организира за: 

            А/ ученик със специални образователни потребности; 

            Б/ ученик с изявени дарби; 

             В/ 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; 

              Г/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 т 2, т. А се осъществява: 

                 А/съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от 

аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до 

трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение; 

                 Б/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 

ЗПУО; 

               В/ 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 ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип; в екипа при необходимост може да 

се канят и други специалисти; 

               Г/ екипът по чл. 188, ал. 1 ЗПУО има за цел да установи необходимостта от организиране на 

комбинирана форма за конкретния 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; 

              Д/ 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; 

              Е/ 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; 

             Ж/ индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма 

на обучение се утвърждават от директора на училището; 

              З/ 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; 

             И/ индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на 

учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма. 

     4. Комбинирана форма на обучение по т.2, т.Б 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: 

            А/ екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал.1 ЗПУО 

идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи 

постиженията на неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на 

педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение; 

           Б/ 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 ЗПУО; 

           В/ за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание, съобразено с 

индивидуалните потребности на ученика след информиране на родителя/настойника; 
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           Г/ индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на 

учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко учебни 

предмета; 

          Д/ индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището; 

              Е/ 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 30 % за всеки отделен 

учебен предмет в средната степен на образование. 

       5. А/ При комбинираната форма на обучение по т. 2, т. В и Г 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: 

           Б/ индивидуалното обучение по т. 5 може да се осъществява от приемащото училище - по реда 

на чл. 112, ал. 3 и 4 ЗПУО, или от друго училище - по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 ЗПУО; 

          

 Чл.11. Обучението и възпитанието на учениците в училището се извършва на книжовен български 

език 

   Чл.12. Училището приема за обучение ученици от град Смолян, региона и страната 

   Чл.13. Обучаващите се в училището получават документ за завършен етап на образованието си 

съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. 

  Чл.14. Училището се управлява от директор. Колективен орган за управление на училището е 

педагогическият съвет. Той се ръководи от директора, а в състава му влизат всички учители и 

възпитатели, медицинското лице и председателя на УС. 

  Чл.15.Училището е общинско 

  Чл.16.Училището се финансира чрез: 

               1. Делегиран бюджет 

               2. Собствени приходи- дарения , спонсорства, наеми 

  Чл.17. Основен вид дейност в училището е педагогическата. 

 Чл.18. Училището осигурява  две степени на образование: 

              -  основна 1. начална I - IVклас 

                                2. прогимназиална V - VIIклас 

              - средна    1. първи гимназиален VIII - Xклас 

                               2. втори гимназиален XI - XIIклас 

  

(1)  Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и 

започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на 

детето 

(2) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на 

навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за 

училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт 

за предучилищното образование 

(3) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато 

здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас, установено по ред 

определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование 

(4)  В прогимназиалните класове се приемат ученици завършили начална степен на 

образование  

(5) В осми клас се приемат ученици, завършили основна степен на образование 

(6) Ученици могат да се приемат както следва: 

1. от I до  VI клас през цялата учебна година 

2. от VII до Xклас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок  

3. в XI клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия 

профил или професия 

4. в XII клас  не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по 

същия профил или професия 
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5. при преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат 

приравнителни изпити.  

6. при преместването си учениците от VІІІ до ХІІ клас включително полагат  

приравнителни изпити за всеки отделен клас при разлика в учебните планове. 

     (7)        Учениците може да се преместват, както следва:  

              1. от I до VI клас през цялата учебна година; 

              2. от VII до Х клас включително не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок.  

             3. в XI клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия 

профил при условия, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата 

специалност от професия.  

            4. в XII клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия 

профил при условия, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата 

специалност от професия.  

5. Копие от Удостоверението за преместване се съхранява в класьора на дневника (папката на 

класа) 

  Чл.19. Броят на учениците в паралелка и деленето на паралелките на групи се определя при 

спазване на наредба №7 / 29.12.2000 год. изм., бр.70 от 8.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г. 

  Чл.20.(1) Седмичното разписание на учебно възпитателния процес се съобразява с 

психофизическите особености и възможности на учениците и се утвърждава от директора. 

A)Промени в него може да прави само директора  

 Б) Директорът осигурява заместване на отсъстващите учители по Национална програма „Без 

свободен час”, модул „ Без свободен час в училище” 

             (2) Продължителността на учебния час е : 

                 I - II клас - 35 минути ;  

               III - IV клас - 40 минути ;           

               V - XII клас - 45 минути ;    

   (3) Продължителността на  часовете в ГЦОУД е:  

                 I - II клас - 35 минути;   
               III - VII клас - 40 минути ;              

   (4) ГЦОУД-І–ІІ клас-12.25-17.10ч-разделени съответно като 2 учебни часа за организиран 

отдих и физическа активност, 2 учебни часа за самоподготовка и 2 учебни часа занимания по 

интереси 

   (5) ГЦОУД-ІІІ-ІV клас-12.30-17.20ч-разделени съответно като 2 учебни часа за организиран 

отдих и физическа активност, 2 учебни часа за самоподготовка и 2 учебни часа занимания по 

интереси 

   (6) ГЦОУД-V-VІI клас-13.30-17.30ч-организирани дейности по самоподготовка, занимания по 

интереси, организиран отдих и физическа активност се разпределят за деня съобразно 

седмичното разписание, не по-малко от 6 учебни часа 

   (7) Учениците могат да отсъстват от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете за 

занимания по интереси до два учебни часа през деня или два дни в седмицата от часовете на 

целодневната организация на учебния ден при подадена декларация от родителя или 

настойника на ученика.  

   Чл.21.(1) Учебните занятия започват по график, утвърден от директора, със заповед преди 

началото на учебната година 

             (2) Първия учебен час започва в 8.00 часа 

             (3) Началото на учебния час се оповестява със звънец. 

             (4) Краят на учебния час се оповестява със звънец 

             (5) Биенето на звънец се извършва от определени от директора лица 

             (6) Промени в графика на деня се правят  със заповед на  директора, като учебният час може 

да бъде намален до 20 минути 

             (7) Междучасията са по 10 минути за III-XII клас и 15 мин.за I и II клас, а голямото 

междучасие е с времетраене 30 минути за учениците от I - IV клас, за учениците от V - XII клас- 

20 минути, по време както следва: 
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                  I и II клас- от 8.35 до 9.05 часа 

                                              III и IV клас- от 8.40 до 9.10 часа 

                                              V до XII клас- от 9.40 до 10.00 часа 

 

Изисквания за организиране на обучението в общообразователните училища 

през учебната 2017/2018 година 
  Чл.22.(1) Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебни часа, провеждани 

преди обяд по седмичното разписание и почивките между тях 

             (2) При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание 

се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по 

интереси, организиран отдих и физическа активност се провеждат след обяд  

              (3) Целодневна форма- I-VIIклас,полудневна- VIII-XIIклас 

  Чл.23. (1) Училищният учебен план се разработва въз основа на Наредба№4 от 30.11.2015г. Приема 

се от педагогическият съвет на училището, подписва се от директора и се утвърждава от РУО 

на МОН. 

              (2) Училищните учебни планове се разработват  в съответствие с чл.12  на Наредба №4 от 

30.11.2015г.за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум 

по класове,етапи и степени на образование.  

              (3)  Училищните учебни планове и се обявяват на видно място и в сайта на училището. 

Класните ръководители запознават учениците и родителите с тях. 

              (4)  Часовете на отсъстващите учители да се заместват по мярка”Без свободен час”, 

съобразно изискванията на мярката. 

   Чл.24. Всички учебни предмети се изписват с пълното им наименование в личния картон на 

ученика и в другата лична документация 

   Чл.25. Организацията на обучението по Гражданска Защита за учебната 2017/2018 година се 

осъществява по указание, утвърдено от министъра на образованието и науката през 2002 година 

и оформено в отделна книжка, а обучението в часовете за организиране и провеждане на 

спортни дейности съгласно чл. 128 от ЗПУО и според НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование 

/Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г./ 

 

Завършване на образователна степен 
   Чл.26.  (1) Начален етап на основно образование се придобива след завършен 4 клас. Издава се 

удостоверение за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват 

годишните оценки по учебни предмети от ЗП ,  ИП и НВО. 

                (2) Прогимназиален етап на основно образование се придобива след завършен 7- ми клас. В 

свидетелството за завършено основно образование се вписват: годишните оценки по учебни 

предмети, определени с учебния план 

                (3)  Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във 

втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална 

квалификация. 

       (4)  1. Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се 

явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация.  

             2. Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана 

подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен 

зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен 

зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет. 

        (5) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в 

която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за 

продължаване на образованието или за професионално обучение.  

       (6)   1. Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и 

литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във 

втория гимназиален етап на средно образование.  
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             2. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит  се полага по учебен предмет, избран от 

ученика измежду учебните предмети Чужд език – английски, френски, немски, италиански, 

испански или руски, Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и 

астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и 

цивилизации, География и икономика, Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и 

Философия, ако ученикът го е изучавал в избираемите учебни часове като профилиращ учебен 

предмет във втория гимназиален етап на средно образование. Държавният зрелостен изпит се 

полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет. 

        (7)      1.По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни 

зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети Български език 

и литература, Чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, 

Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика и 

Философия.  

                 2. В случай, че избраният учебен предмет по ал. 1 е изучаван от ученика като 

профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните 

модули на профилиращия учебен предмет, изучавано в избираемите учебни часове във втория 

гимназиален етап на средно образование.   
   Чл.27.Организиране на обучението в ЗП, ИП, факултативна подготовка, извънкласни и 

извънучилищни дейности. 

               (1) Общообразователната подготовка се осъществява чрез: 

                          1.Задължителната подготовка, определена в раздел”А” на учебния план 

                          2.  Избираемата подготовка, определена в раздел”Б” на учебния план 

                 3. Факултативната подготовка, определена в раздел”В” на учебния план 

               (2) Хорариумът от часове в раздел „А” по учебни предмети на учебния план е задължителен 

за всички видове училища 

               (3) Учебното време в раздел”Б” се използва за профилирано обучение. 

               (4) Учениците от XI и XII клас, профил „Технологичен” продължават обучението си по 

стария учебен план  

  Чл.28. (1) Желанието за обучение в ИП, ФП и в извънкласни форми и извънучилищни дейности, се 

декларира от ученика две седмици преди края на учебната година, предхождаща самото 

обучение със заявление до директора на училището, подписано от ученика и от родителя. 

              (2) Учениците,които се преместват  от друго училище, подават Заявление при записване в 

училище. 

              (3) Заявленията за ЗП,ФП и извънкласни и извънучилищни форми се съхраняват от 

Директора до края на учебната година и подлежат на контрол. 

              (4) Педагогическият съвет приема,а Директора утвърждава: 

                        1.Групите за ИП,ФП и извънкласни дейности 

                        2.Разпределението на учебните часове от ИП,ФП и извънкласни дейности 

                        3.Учителите, които ще осъществяват ИП,ФП и извънкласни дейности 

  Чл.29. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на 

здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни 

преди началото на всеки учебен срок. В седмичното разписание се включва и часа на класа. 

  Чл.30.  Прием на ученици в първи клас в СУ”Отец Паисий” 

            (1) Учениците се записват в І клас със следните документи: 

                      1.Заявление по образец от училището, в което задължително се вписва адресна 

регистрация. 

                  2.Копие от удостоверението за раждане на ученика. 

                  3.Удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, 

удостовeряваща обстоятелствата за липса на такава, което се представя в периода 03.06. – 

14.06.2018 година. 

           (2) С оглед запазване целостта на групите от детските градини, в първия ден от приемането на 

заявленията за записване, децата се разпределят в паралелките при спазване на този принцип. 
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           (3) След първия ден заявленията се приемат до запълване на свободните места при 

удовлетворяване желанието на родителите за избор на паралелка, съобразно възможностите на 

училището/22 деца за всяка паралелка/. 

           (4) При голям брой желаещи ученици да се запишат в училището, се прилагат следните 

критерии:  

                  1. дете с трайни увреждания над 50% 

                  2. дете с двама починали родители 

                  3. други деца от семейството, обучаващи се в училището 

                  4. адресна регистрация  

                  5. близост до местоработата на един от родителите 

           (5) Учениците от III и IV клас продължават обучението си по учебен план по който са 

започнали 

           (6)  Обучението в часовете по ИП се осъществява по учебни програми утвърдени от директора 

           (7)  Обучението в часовете по ФП се осъществява по учебни програми утвърдени от директора 

           (8) Учебните програми по ИП и ФП съдържат наименованието на предмета, целите на 

обучението, хорариума часове, учебното съдържание и очакваните резултати. 

   Чл.31. Оценката съдържа качествени и количествени показатели  

(1) I-III клас не се поставят количествени оценки. Оценяването на текущите резултати на 

учениците от 1 клас се извършва само с качествена оценка 

(2) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуална учебна програма се поставят оценки само с качествен показател – „постига 

изискванията”, „справя се”, „среща затруднения”. 

(3) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява 

входното равнище на учениците по учебните предмети, които са изучавали през 

предходната година в задължителните учебни часове. 

(4) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не 

се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо 

изпитване за установяване на изходното ниво на учениците 

(5) За резултатите от обучението: 

1.  В I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 

показател 

2. Във II и в III клас по всички учебен предмет се формира  годишна оценка с качествен 

показател 

3. От IVдо XIIклас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател 

4. Годишна оценка не се поставя  без наличието на минималния брой текущи изпитвания 

за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна 

оценка. 

(6) На учениците завършили обучението си в I,II и III клас се издава удостоверение за 

завършен клас 

(7) На учениците завършили обучението си в IV клас се издава удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование 

(8) Учениците от I до III клас включително, които не са усвоили компетентностите заложени в 

учебната програма за съответния клас, както и учениците от IV клас, които имат годишна 

оценка „слаб (2)” по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не 

повтарят класа 

(9) За учениците се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при 

условия и ред, определени със заповед на директора. При необходимост допълнителното 

обучение може да продължи и през следващата учебна година. 

(10) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. 

(11) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна 

оценка „слаб (2)” по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа и личностно 

развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по 

съответния учебен предмет  
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(12) В случаите по ал. 11, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по 

учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна година той полага 

изпит за промяна на оценката по този учебен предмет 
    Чл.32. Организация на обучението в прогимназиалния етап на основната образователна степен         

(V-VII  клас) 

        (1) Обучението по чужд език се организира в паралелки или групи при спазването на 

Наредба  №7 / 29.12.2000 год. изм., бр.70 от 8.08.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г на МОН 

        (2) Задължителното обучение по1 чужд език започва в V клас и продължава до VII клас 

              (3) В седмичното разписание  за ЗП, могат да се залагат по 2 учебни часа в 1 ден за учебните     

предмети- БЕЛ, труд и техника, изобразително изкуство . 

     Чл.33.А По време на учебната година, в зависимост от темите на учебното съдържание учениците   

могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия в 

рамките на учебните часове при следната организация: 

     (1)  По време на учебната година учениците може организирано да посещават обществени, 

културни и научни институции и природни обекти в зависимост от темите в учебното 

съдържание, да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия, както и в пътувания, 

които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма .  

     (2)  Организирането на посещения на обществени, културни и научни институции и 

природни обекти в населеното място на училището се осъществява както следва: 

А. Посещението се вписва в определена за целта тетрадка, която се съхранява в канцеларията  

Б. Провеждането на посещенията  се контролира от директора.  

     (3) Участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и 

провеждани в населеното място на училището се разрешава от директора на училището по реда 

и начина определени по ал. 2 . 

     (4) За организирани прояви, изяви и мероприятия извън населеното място на училището, 

които не са предмет на уреждане в Наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма се уведомява 

по електронната поща началникът на регионалното управление на образование в срок не по-

късно от 3 дни преди пътуването.  

     (5) Организираната проява, изява или мероприятие по ал. 4 се провежда, ако не постъпи 

отрицателно мотивирано писмено становище от началника на регионалното управление на 

образованието.  

    (6) За всички дейности по организирано извеждане на учениците от населеното място на 

училището се изисква информирано съгласие на родителя.  

(7) Редът за получаване на информирано съгласие, местата на съхранение и отговорните лица 

са:  

А. Ръководителят на учениците осигурява информираното съгласие 

Б. Декларациите за информирано съгласие се съхраняват от ЗАС в определена за целта папка в 

канцеларията на училището 

Чл.33.Б Документите за пътуванията по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма и по Наредбата за 

детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в 

сила от 27.12.2016г. се комплектоват от ЗАС.  

Чл.34. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се 

удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване 

на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на 

професионална квалификация. 
       (2) Учениците по чл. 120, ал. 7, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение 

за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас и на 

професионално обучение.  

Чл. 35. (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във 

втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална 

квалификация.  
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             (2) Учениците по чл. 120, ал. 7, завършили обучението си в X клас, получават удостоверение 

за завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в ХІ клас и на професионално 

обучение.  

Чл. 36. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се 

явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация.  

             (2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана 

подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен 

зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен 

зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет. 

      Чл.37. Организация на обучението в профилираните паралелки 

             (1) За XII клас за всички специалности и професии се прилагат учебни планове, 

утвърдени от министъра на образованието и науката през 2004 година и следващи години 

                   (2) За учебните предмети от ИП се оформят самостоятелни срочни и годишни оценки, 

включително и  в случаите  когато съвпадат с учебни предмети от задължителната подготовка. 

                   (3) Всички учебни предмети в личния картон на ученика и в другата училищна 

документация се изписват с пълното им наименование. 

        Система на оценяване 
     Чл.38. Изисквания за оценяване на постиженията на учениците: 

            (1) Оценките са: Слаб 2, Среден 3, Добър 4, Много Добър 5, Отличен 6 

           (2) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и втория 

учебен срок. По време на учебния срок(учебната година) учителят осигурява ритмичност на 

оценяването за всеки ученик, чрез устни и писмени изпитвания, както и изисквания за 

установяване на практическите умения за работа в лабораторни и производсвени условия. 

                (3)  В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо писмено изпитване 

се установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са 

изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. Входното равнище 

      има диагностична функция с цел установяване на степента на усвояване на основни понятия, 

факти и закономерности и на придобитите компетентности, които ще се надграждат през 

учебната година, както и идентифициране на дефицитите и предприемане на мерки за 

преодоляването им. 

      Чл.39. Оформяне на срочна и годишна оценка 

                 (1) Минимален задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е: 

                      1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири или повече учебни 

часа седмично- 4 текущи изпитвания   

                      2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 2,5 – 3,5  учебни часа 

седмично- 3 текущи  изпитвания  

                      3. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с два  учебни часа седмично- 2 

текущи изпитвания  

                      4. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично- 2 

текущи изпитвания   

                 (2) 1.При устните текущи изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно 

оценката си пред ученика. 

                        2. При текущите писмени изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира писмено 

оценката си, с изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на 

тест с избираеми отговори.  

                (3) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия и се 

връщат на учениците за запознаване с резултатите и за подпис от родителя 

                      1.Класна работа се провежда по БЕЛ и математика за прогимназиалния етап и  в двата 

етапа на средната степен 

                      2. Класна работа по чужди езици се провежда  в двата етапа на средната образователна 

степен 

                3. Класни работи не се провеждат за учениците в началния етап от основната степен 

на образование. 
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                     4. Класна работа се провежда в 1 учебен час с изключение на класната работа по БЕЛ и 

по чужд език, които се провеждат в 2 слети часа 

                (4)  Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания. 

                     1. За една и съща паралелка  може да се провежда не повече от 1 класна или 1 

контролна работа в 1 учебен ден 

                     2. За една и съща паралелка в 1 учебна седмица не могат да се провеждат повече от 2 

класни работи. 

                     3. Не се провеждат класни работи в последната седмица на учебния срок. 

               (5) Графикът за класните работи се изготвя по предложение на учителите по съответния 

учебен предмет и се утвърждава от директора до две седмици след  началото на всеки учебен 

срок.За графика учителите информират учениците, а класните ръководители родителите в 

началото на всеки учебен срок. 

               (6) Годишната оценка се оформя по преценка на учителя, като се отчитат постигнатите  

компетентности на ученика върху учебното съдържание,изучавано през учебната година и при 

вземане в предвид срочните оценки. 

                    1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 1 учебен час седмично в един 

от двата учебни срока, срочната оценка се вписва като годишна, а за учебен предмет, който по 

учебен план се изучава с 1 учебен час седмично в двата учебни срока, се оформят срочни 

оценки. 

                    2. Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната 

програма съотношение между текущите оценки от устните писмените и практическите 

изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния 

процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, 

работа по проекти).  

                   3. Срочните и годишните оценки на учениците от ІV до XІІ клас се формират с точност 

до цяло число.  

              (7) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна 

училищна документация.     

              (8) Сроковете за вписване на оценките в документацията са:  

                   1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите 

изпитвания;  

                   2. до една седмица след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените 

изпитвания;  

                  3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки. 

              (9)  Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат от: 

                   1. учениците, обучавани в дневна и в комбинирана форма, чиито отсъствия от учебни 

занятия надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по 

училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да 

бъде поставена срочна оценка поради невъзможност да бъдат проведени минималният брой 

текущи изпитвания  при спазване на принципа за ритмичност  

                   2.  Когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне 

на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му. Когато ученикът не се яви и на 

втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния 

предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния 

учебен предмет. 

                  3. С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка  може да се 

удължи за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е допуснал отсъствия 

поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече 

от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка. 

                  4. Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано през 

съответния учебен срок и за съответния вид подготовка. 
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                  5. Изпитите се провеждат по ред определен по чл. 40 от Наредба за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците  

Чл. 40. Изпитите са: 

 приравнителни 

 За определяне на срочна или годишна оценка по учебен предмет 

 За промяна на оценката 

 За установяване на степента на постигане на компетентностите с ДОС за съответния вид 

подготовка 

 За установяване на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет 

за определен клас 

 Държавни зрелостни 

Чл. 41. (1) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са: 

                 1. писмени;  

                 2. практически;  

                 3. комбинация от писмена и устна част; 

           4. комбинация от писмена и практическа част. 

            (2) Изпитите в процеса на обучение са писмени.  

            (3) Изпитите в процеса на обучение са практически по учебните предмети:  

                 1. физическо възпитание и спорт;  

                 2. музика – за II-IV клас;  

                 3. изобразително изкуство – за II-IV клас; 

                 4. технологии и предприемачество – II-IV клас;  

Права и задължения на директора като орган на управление 
Чл. 42. Директорът, като орган за управление на  училището: 

(1) Директорът  на  училището  организира и контролира цялостната дейност на институцията в 

съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

      (2) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

             (3) Спазва и прилага държавните образователни изисквания; 

             (4) Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

             (5) Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключвадоговори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие спредоставените му 

правомощия; 

             (6) Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното,целесъобразно и икономично 

разпореждане с бюджетните средства; 

             (7) Сключва и прекратява трудови договори с  учителите, възпитателите, служителите и 

работниците в   училището по реда на Кодекса на труда; 

             (8) Обявява свободните места в Бюрата по труда и в РУО в 3-дневен срок от овакантяването 

          (9) При обявяване на свободно работно място работодателят няма право да поставя 

изисквания, свързани с пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, 

етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия, или вяра, лично и 

обществено положение, увреждане. 

         (10) Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, 

ЗПУО и с този правилник; 

            (11) Организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в 

съответствие с държавните образователни стандарти; 

         (12) Подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за 

степен на образование и съхранява печата на училището с държавния герб; 

         (13) Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по  ЗПУО; 

        (14) Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява учебната документация; 

        (15)  Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището; 

        (16) Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати; 
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        (17) Изготвя и утвърждава длъжностното разписание. 

        (18) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение 

на решенията му. 

        (19) Административните актове на директора на училището могат да се отменят  от началника 

на РУО 

       (20)  Разпорежданията на директора са задължителни за всички учители, служители и ученици. 

       (21). Решенията на директора на училището могат да се отменят само от началника на РУО на 

МОН  

 

    Задължения на Педаготическия съвет като орган за решаване на основни 

педагогически въпроси  
Чл. 43. Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти  

Чл. 44. В Педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представителите 

на Обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, ученици както и други лица 

Чл.45. Педагогическия съвет: 

           1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране;  

          2. приема правилник за дейността на училището;  

          3. приема училищния учебен план;  

          4. приема формите на обучение;  

          5. приема годишния план за дейността на училището;  

          6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

          7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

          8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

          9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи;  

       10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

       11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

      12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

      13. определя ученически униформи;  

      14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност;  

       15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за 

личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

      16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото 

на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с 

цел подобряване на образователните резултати;  

            17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт; 

            18. Педагогическият съвет се свиква най- малко веднъж на два месеца от директора.             

            19. решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по- малко от две 

трети  от числения му състав. 

           20. Решенията на Педагогическият съвет могат да бъдат отменени от самият съвет с 

квалифицирано мнозинство две трети от присъстващите. 

           21. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол в специална книга, която се 

съхранява 5 години.  

 

Права и задължения на педагогическите специалисти 
Чл.46.(1) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 

административните органи и обществеността.  
           (2) Педагогическите специалисти имат следните права: 

               1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;  

               2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите, определени в този закон;  
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               3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, 

училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;  

               4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения;  

               5. да повишават квалификацията си, включително и чрез кариерно развитие като 

процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски 

длъжности или придобиване на степени с цел повишаване на качеството и ефективността на 

образованието 

                    6. да бъдат поощрявани и награждавани.  

                    7. да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и 

при избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 

                    8. да получават информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му 

задължения, 

както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация; 

                    9. да дават мнения и да прави предложения за развитие на училището. 

            10.да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните 

си задължения. 

            11. При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти  и 

главният счетоводител от  училището  имат право на представително облекло за всяка 

календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на 

образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за 

представителното облекло се осигуряват от бюджета на училището 

           12. При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които 

през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 

специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на 

предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по 

чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.  

         (3) Педагогическите специалисти имат следните задължения:  

              1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с 

държавните образователни стандарти;  

              2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния 

процес и на други дейности, организирани от институцията;  

                    3. да зачитат правата и достойнството на  учениците и другите участници в  

училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;  

                    4. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието 

на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за 

общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа 

с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на 

тяхното право да вземат решения 

5. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на  

учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им. 

6. индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на 

педагогическия специалист или в друго удобно за двете страни време. 

Чл. 47. (1) Освен в случаите, определени в  ЗПУО, педагогически специалист не може да 

извършва срещу заплащане обучение или подкрепа  на  ученици, с които работи  в училището, 

ако това заплащане е от името и за сметка на  учениците, включително със средства от 

училищното настоятелство.  

             (2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на 

изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял 

ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името 

и за сметка на  учениците.  

             (3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист 

подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу 
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заплащане от името и за сметка на  учениците през предходната учебна година е извършвал 

обучение или подкрепа на ученици и че това не са били  ученици, с които педагогическият 

специалист е работил в  училището в същия период.  

             (4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава 

декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане 

от тях или от родителите им.  

                   (5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на 

декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите 

специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда 

                  (6) да не  допуска пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, 

етническа принадлежност,човешки геном, гражданство, произход, религия,или вяра, лично и 

обществено положение, увреждане. 

                  (7) Учителят не може да накърнява правата на детето и ученика, да унижава личното им 

достойнство, да  не прилага форми на физическо или психическо насилие, да не организира 

дейности на политическа, религиозна  или етническа основа. 

                  (8)  Да не ползва мобилен телефон по време на час; 

                  (9) Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол и оръжие в училището, както и 

извън него- при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици; 

                (10) Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави; 

  Чл.48. (1)  Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения: 

                  1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за 

уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, 

като периодично 

и своевременно информира родителите; 

                  2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да 

предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

                  3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

                  4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, 

както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по 

този правилник; 

                  5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага; 

            6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик както следва: 

    а. в края на всяка учебна година изготвя характеристика за всеки ученик от класа, в 

която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за 

спазването на училищната дисциплина; характеристиката се предоставя на родителя срещу 

подпис; 

    б. при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя 

цялостна характеристика за развитието на ученика; тя е неразделна част от свидетелството за 

основно образование, съответно от дипломата за средно образование; 

    в. характеристика се изготвя и в случаите на преместване в друго училище. 

    г. Работната карта „Характеристика на средата – образователно ниво и трудова заетост 

на семейството” се попълва до 1 март на текущата учебна година 

                 7. да организира и да провежда родителски срещи; 

                 8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да 

организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 

                 9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците 

от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 

               10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да 

се информира за успеха и развитието на учениците 
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от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията 

им за общуване и интегриране в училищната среда; 

               11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед 

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

               12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от 

паралелката; 

               13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката. 

               14 .по време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, 

свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. 

Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха 

и поведението на отделните ученици от паралелката. 

                15. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на 

родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.  

  Чл.49. Задължения за длъжността Главен учител: 

             (1) Планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището за етап 

и/или степен 

             (2) Участва в дейностите,свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в 

училището 

             (3) Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и /или от външни 

оценявания за училището. 

             (4) Консултира лицата, заемащи длъжностите”учител” и „старши учител”в училището, при 

диагностика и оценка на резултатите на учениците. 

 

       Права и задължения на учениците 
Чл.50.  Учениците имат следните права:  

             1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  

                   2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  

                   3.да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от 

директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и 

способностите си; 
              4. да избират профила и професията;  

              5. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  

              6. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

              7. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;  

              8. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

              9. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия;  

             10. да участват в проектни дейности;  

             11. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 

за факултативните учебни часове;  

             12. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на 

въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;  

             13. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на 

общността;  

                  14. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.  

                   15. когато училищен отбор участва в спортни или други подобни 

състезания,училищното ръководство създава организация ,за да може учениците колективно да 

подкрепят съучениците си.Според ситуацията за деня ,уч. ръководство определя учители-/по 

съответните предмети,по ФВС,кл.ръководители/,които ще придружават учениците 

                   16. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, 

засягащи негови права и интереси. 

                   17. ученикът има право да предаде за съхранение пари и ценни вещи на учител, 

кл.ръководител до края на учебните занятия или на учителя по ФВС до края на съответния час. 
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         (2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището 

чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени 

с правилника на училището по предложение на учениците.  

        (3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от 

Министерския съвет. 

  

Чл.51 . (1) Учениците имат следните задължения:  

                 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  

                 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 

развитие на добрите традиции;  

                 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 

физическо и психическо насилие;  

                4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато 

такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията 

на училищния правилник; 

  Без джапанки 

 Без къси панталони и много къси поли 

 Без дълб оки деколтета 

 Без пиърсинг 

 Да не се вижда бельо 

 Гримът да е дискретен 

                5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, 

алкохол и наркотични вещества в района на училището съгласно общинска наредба за 

осигуряване на обществения ред;  

                6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност;  

                7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;  

                8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата 

си книжка и бележника за кореспонденция;  

                9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;  

              10. да спазват правилника за дейността на институцията;  

              11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

учебните часове;  

                    12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове без 

разрешение на учителя. 

                    13. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

                    14. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. 

При повреда ученикът носи материална и финансова отговорност. 

                    15. да спазва инструкциите на учители, ръководители. 

                    16. да не стои с качулка или шапка в училище и в час. 

                    17. да не внася храна в класната стая 

                    18. при болест да спазва предписанието на лекаря за лечение в къщи. 

                    19. да представя медицинска бележка в деня на завръщането в училище или най-късно в 

последващия час на класа. 

                     20. да се използват тетрадки,моливници и други пособия,които възпитават в 

естетика,не съдържат агресивни послания и отговарят на възрастовите особености. 

             (2) Униформеното облекло се състои от: светлосиня риза, вратовръзка, тъмносин суитчър и 

емблема               

             (3) Неизпълнението на задълженията, предвидени  в правилника за дейността на 

училището, е нарушение на училищната дисциплина. 

  Чл.52. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

                 1. по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено 

потвърждение от родителя/представителя на ученика/лицето, което полага грижи за ученика;  
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                 2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от 

спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, 

фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от 

родителя/представителя на ученика/лицето, което полага грижи за ученика 

                 3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа 

на мотивирано писмено заявление от родителя. В случай, че заявлението не може да се подаде 

преди отсъствието на ученика, родителят, уведомява класния ръководител и подава заявление 

след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в 

училище;  

               4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз 

основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините 

за отсъствието.  

             (2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок по-голям от един 

месец той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува 

с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното 

образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяна на формата 

на обучение.  

(3) При неинформиране за отсъствие на родителя по ал. 2, директорът на училището информира 

отдела за закрила на детето по местоживеене на ученика. 

   Чл.53.(1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е отсъствие по 

неуважителна причина. 

             (2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един 

учебен час неизвинено отсъствие. 

Чл. 54. За направени  отсъствия по неуважителни причини ученикът се санкционира със: 

                1. забележка – за повече от 5  отсъствия по неуважителни причини 

                2. преместване в друга паралелка 

                3. предупреждение за преместване в друго училище – за повече от 10 отсъствия по 

неуважителни причини ; 

                4. преместване в друго училище –  за повече от 15 отсъствия по неуважителни причини ; 

                5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, 

навършили 16-годишна възраст –  за повече от 15  отсъствия по неуважителни причини; 

 Чл.55.(1) За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника за дейността на 

училището, ученикът се санкционира със: 

                  1. забележка;  

                  2. преместване в друга паралелка 

                  3. предупреждение за преместване в друго училище; 

                  4. преместване в друго училище; 

                  5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, 

навършили 16-годишна възраст. 

          (2)  Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 

отстрани до края на учебния час.   
          (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в 

учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.  

         (4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика 

по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се 

уведомява родителят.  

         (5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на 

проблемно поведение.  

  Чл.56.(1) Механизми за въздействие върху вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното 

поведение.: разговор с ученика, разговор с родителите, работа с педагогическия съветник, дейности 

по механизма за преодоляване на тормоза в училище, консултация с психолог,  ученикът декларира 

писмено, че няма да прави повече нарушения. 

             (2) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от 

уважителните причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя с писмо, по имейл 
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или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за 

отсъствията.  

             (3) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки 

учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.  
Чл.57. Процедура за налагене на санкции  

   (1) Класният ръководител прави писмено мотивирано предложение за санкция като посочва 

точно и ясно фактите и обстоятелствата по извършеното нарушение  

1. При налагане на санкция „забележка” и „преместване в друга паралелка” писменото 

мотивирано предложение е до директора на училището 

2. При налагане на санкциите „предупреждение за преместване в друго училище”, „ 

преместване в друго училище”, „преместване от дневна форма в самостоятелна 

форма на обучение”  писменото мотивирано предложение е до директора на училището 

и до Педагогическия съвет 

   (2) Родителят се уведомява за санкцията от директора на училището чрез писмо с обратна 

разписка или лично срещу подпис в училище 

          (3)Уведомяването на териториалните структури за закрила на детето се извършва при 

санкциите:„предупреждение за преместване в друго училище”, „ преместване в друго училище”, 

„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”  

1. Уведомяването се извършва от директора на училището 

2. Уведомлението е писмено и съдържа: имената на ученика, нарушението, което е 

извършил, датата и часа на заседанието на Педагогическия съвет, какво е 

предложението за налаганата санкция 

3. Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по 

пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на 

посочения адрес от родителя или от лицето, което полага грижи за ученика. 

Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя електронен 

адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за 

това. 

          (4) Когато родителят или лицето, което полага грижи за ученика, не може да бъде открит 

на посочения от него адрес и не отговаря по електронна поща директорът на училището 

уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на ученика, че има индикации 

за ученик в риск поради оставане без родителска грижа.  

         (5) В процедурите за налагане на санкции учениците до 14-годишна възраст като 

малолетни се представляват от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а 

учениците от 14 до 18-годишна възраст извършват всички действия лично  

(6) Ученикът писмено обяснява и/или устно се изслушва за фактите и обстоятелствата по 

нарушението задължително в присъствието на психолог или педагогически съветник 

(7) Родителят има право да присъства на изслушването да изрази мнение и да участва в 

процедурата по налагане на санкцията. Във връзка с това родителят трябва да бъде 

уведомен писмено 

      (8) Педагогическият съвет изслушва всички факти и обстоятелства за извършеното 

нарушение представени от класния ръководител или учител, дискутира и взема решение 

       (9) Директорът издава заповед, в която определя вида на санкцията, мотивите за 

налагането и срока на санкцията. Заповедта се издава в 14-дневен срок от налагането й. 

Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а 

заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на 

регионалното управление на образованието. 

  (10) Срокът на санкциите е до края на учебната година. Ако заповедта е издадена  30 

дни  преди края на втория учебен срок, тя влиза в сила от следващата учебна година.  

 Чл.58.  Заповедта  може да се оспорва по административен ред пред органите или пред 

началника на РУО . Заповедта  може да се обжалва при условията и по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

Чл.59. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

бележника за кореспонденция на ученика.  
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            (2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава 

обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника 

на регионалното управление на образованието.  

            (3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго 

училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна 

форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 

отличен успех. 

            (4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 от ЗПУО(когато ученикът е отсранен от 

час) ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването 

си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за 

повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.  

 Чл.59. Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 

нарушение на здравето, посочено в медицински документи 

 Чл.60. На ученици в началния етап не се налагат санкциите:"предупреждение за преместване в 

друго училище", "преместване в друго училище". Ученици от начален етап не могат да бъдат 

отстранявани от час, както и да не бъдат допускани до училището независимо от облеклото, 

вида и състоянието си. 

 Чл. 61. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно 

по реда, по който са наложени.  

              (2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга 

паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи 

обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.  

              (3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 

Права и задължения на родителите 
Чл.62. Родителите имат следните права:  

             1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на 

децата им в образователния процес, за спазването на правилата  в училището и за 

приобщаването им към общността;  

             2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с 

другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете 

страни време;  

             3. да се запознаят с училищния учебен план; 

             4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на  ученика;  

             5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране  в 

училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното 

развитие на децата им;  

             6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на   училището;  

             7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на  училището и центъра за 

подкрепа за личностно развитие.  

Чл. 63. Родителите имат следните задължения:  

              1. да осигуряват редовното присъствие на детето  в училище, като уведомяват  класния 

ръководител в случаите на отсъствие на  ученика;  

              2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в 

училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;  

              3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им  в училищната 

среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;  

              4. да спазват правилника за дейността на училището и центъра за подкрепа за 

личностно развитие и да съдействат за спазването му от страна на  ученика;  

             5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот;  

             6. да участват в родителските срещи;  

                   7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време.  
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                   8. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;  

                   9. родителите трябва да се грижат за това децата им да не носят в училище големи суми 

пари и ценни вещи – таблети ,телефони и други. Училището не носи отговорност за загуби и 

кражби , включително на ценни вещи и пари.  

          

 

              Училищно настоятелство 
       Чл.64.(1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на 

образователната институция 

             (2) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището  или на 

родители, учители или общественици.  

             (3) Лицата по ал. 2 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата 

за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на 

юридически лица.  

Чл. 65. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.  

             (2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 

години.  

            (3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.  

Чл. 66. За постигане на целите си настоятелствата:  

                 1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират 

целесъобразното им разходване;  

                 2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;  

                  3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на 

транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, 

учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;  

                  4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за 

заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;  

                  5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

                  6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или 

центъра за подкрепа за личностно развитие;  

                  7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 

Правила за създаване на Обществен съвет и ученическо самоуправление 
Чл. 67. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности 

към   училището се създава обществен съвет.  

              (2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и 

училището и за граждански контрол на управлението им.  

Чл. 68. Правила за създаване на Обществен съвет: 

 Избор на един представител на финансиращия орган 

  Избор на най-малко трима представители на родителите на ученици от училището 

 Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на училището.  

 На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и 

резервни членове на обществения съвет. 

  Чл. 69. Правила за създаване на ученическо самоуправление 

 Всяка паралелка определя броя на учениците, които ще участват в това самоуправление 

 Избира председател 

 Помощник и координатор на избора е класния ръководител 
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 Всяка паралелка излъчва представител за училищното ученическо самоуправление в 

Ученически съвет 

 Тези представители приемат правила за работа и прдседател 

 Учениците от всяка паралелка избират правила за работа, които не трябва да 

противоречат на  ЗПУО. 

   Чл. 70. Правила за създаване на Етичен кодекс на училищната общност 

 Разработването на Етичен кодекс е съвместна дейност на учениците, 

педагогическите специалисти и родителите 

 Основните начала на Етичния кодекс се разглеждат от Ученическия съвет, 

Педагогическия съвет и Обществения съвет 

 Тези съвети на свои заседания излъчват представители, които да създадат комисия 

за изработване на Етичния кодекс 

 Тази комисия се утвърждава със заповед на директора 

 Изработеният и приет от комисията проект за Етичен кодекс се предлага на 

Ученическия съвет, Педагогическия съвет и Обществения съвет за приемане 

 Утвърждава се със заповед на директора 

Етичен кодекс на училищната общност се поставя на видно място в училището, качва се на сайта 

на училището, а учениците се запознават с него в часа на класа и родителите на родителските 

срещи 

  

Чл.71. Създаване на училищна комисия за защита от дискриминация със следните функции: 

 Предлага мерки на училищното ръководство за недопускане на различните форми на 

дискриминация на учебното място 

 Инициира и участва в организирани от Ученическия съвет или МО на класните 

ръководители срещи с родители,ученици,на които се обсъждат теми,свързани с 

дискриминацията. 

 Поддържа информационно табло. 

 При постъпили в поставената на ІІ-я етаж кутия за сигнали,свързани с тормоз и други 

форми на дискриминация,да разследва случаите и предлага конкретни мерки. 

 Да съдейства за актуализиране на Правилника за дейността на училището ,Правилника 

за вътрешния трудов ред и длъжностните характеристики на педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

 Веднъж годишно да отчита дейността си пред ПС 
 

  Награди на учениците и учителите  

   Чл. 72.  Процедури за връчване на награди на ученици и учители. 

                        (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена 

образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни 

конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с: 

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. книги или други предмети; 

3. похвална грамота; 

4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена 

от Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап; 

5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици. 

            (2) Директора награждава по предложение на класния ръководител гласувано от 

Педагогическият съвет.  

   Чл. 73. (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на 

ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, 

както следва: 

- с книги и други предмети; 

- с грамота; 

- с парична сума, определена от УН. 
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Чл.74. Правилникът за дейността на училището се публикува на сайта на училището. 

Задължително  учениците и родителите се запознават с него на първата родителска среща 

срещу подпис. 

Чл.75. При необходимост, в хода на учебната година Правилникът за дейността на 

училището може да се актуализира. 

 

 


