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Г Л А В А       П Ъ Р В А 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Този правилник се разработва на основание чл.28, ал.1, т.2 от ЗПУО - 

урежда устройството и дейността  на училището. 

 Чл.2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководството и 

управлението на училището, организацията на образованието като обучение, 

възпитание и социализация, правата и задълженията на обекта и субекта на 

образованието. 

 Чл.3. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки 

за реализиране на основните цели и задачи на образованието, конкретно за условията 

на училището, произтичащи от ЗПУО, и подзаконовите актове по прилагането му. 

 

Г Л А В А       В Т О Р  А 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Раздел I. Общи положения 

 

        Чл.1 Участници в образователния процес са учениците, учителите, директора и 

другите педагогически специалисти, както и родителите. 

 Чл.2. Училището осигурява:Овладяване на общите основи и закономерности на 

човешкото познание; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулуране на творческите 

заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; 

завършване на определените в ЗПУО степени на образование и придобиване на 

професионална квалификация.  

 Чл.3. Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и 

за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и 

изкуствата. 

 Чл.4. Учениците ползват право на образование независимо от тяхната възраст; 

продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен 

предходен клас или степен на образование и нямат право да повтарят успешно 

завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен. 

 Чл.5. Училищното обучение се регулира от ДОС, не се допуска налагане на 

учениците на идеологически и религиозни доктрини. 

 Чл.6. В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на 

учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход. 

 Чл.7. В училището религиите се изучават в исторически, философски и 

културен план чрез учебното съдържание на различните учебни предмети, в часовете 

определени за Факултативно обучение /допълнителна подготовка/ и в часове по 

Избираема подготовка /разширена подготовка/ ,съгласно инструкция ,издадена от 

министъра на образованието и науката.  

Чл.8. Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, 

като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за 

обучение и развитие на интересите и способностите си. 

 Чл.9.Училището е общинско, с местно значение и утвърден авторитет, 

финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска 

собственост. 

 Чл.10. В училището могат да се обучават и ученици от други общини. 

 Чл.11. Училището ни е юридическо лице и има наименование ,,ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ”, символ ОУ, седалище – с. Цалапица, официален адрес ул.,,Стефан 



Стамболов” №34, който съответства на адреса на дирекцията, собствен кръгъл печат, 

данъчен номер 1166648773 , шифър по Булстат  000454622 и банкова сметка 

 Чл.12. Училището ни има право да притежава собствено недвижимо и движимо 

имущество,  да извършва педагогически услуги, ако това не е във вреда на 

образованието и при спазване на санитарно – хигиенните норми и изисквания; да се 

разпорежда самостоятелно с бюджетнита си средства; да определя вътрешната си 

организация; да определя начин за приемане на ученици в съответствие със 

съществуващите нормативни актове; да определя организацията, методиката, и 

средствата на обучение и възпитание; да издава документ за завършен клас, етап и 

степен на образование; да сключва договори за асоцииране с юридически лица от 

страната и чужбина. 

 Чл.13. Училището ни носи отговорност за: изпълнение на ДОС, засягащи 

дейността на училището; създаването на условия за опазване на живота и здравето на 

учениците по време на обучението и възпитанието им; за опазване на материално – 

техническата база и сградния фонд; законосъобразното изразходване на бюджетните 

средства; извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в 

страната, ограничават правата и свободата на личността или нарушават образованието. 

 Чл.14. Училището осигурява завършването на клас и придобиване на степен на 

образование, съгласно ЗПУО. 

 Чл.15. Според етапа или степента на образование училището е 

неспециализирано, основно от І до VІІ клас. 

 Чл.16. Училището  дава общообразователна и разширена подготовка. Общото 

образование осигурява усвояването на общообразователния минимум  и на знания, и 

умения на по – високо равнище чрез ЗП, Избираема подготовка, Факултативно 

обучение съгласно утвърдените от МОН учебни планове и  програми съгласно ДОС за 

степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното 

съдържание. 

 Чл.17. Според степента учениците в училището получават основно  

образование. Основното образование се осъществява на два етапа – начален и 

прогимназиален. Началният етап е от I до IV клас включително, а прогимназиалният 

етап е от V до VII клас включително. 

Въз основа на ДОС  за общообразователната подготовка, министърът на образованието 

и науката утвърждава учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за 

всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани 

резултати от обучението. Разширената подготовка обхваща компетентности, които 

развиват и усъвършенстват отделни такива от общообразователната подготовка. 

Чл.18. Според съдържанието си училищната подготовка е  общообразователна, 

разширена, профилирана и допълнителна. 

Чл.19. Училищният учебен план разпределя учебните предмети и часовете от 

ЗП, Избираема подготовка и Факултативно обучение и съдържа наименованието на 

учебните предмети, разпределението на учебните предмети по класове, годишния и 

седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети от ЗП, Избираема 

подготовка, Факултативно обучение и график на учебната година. 

        Чл.20. Целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от 

обучението се определят с учебната програма, утвърдена от Министъра на 

образованието и науката. Учебните програми по Избираема подготовка и Факултативна 

подготовка 

 Чл.21. Приема на ученици се извършва: 

 т.1. В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна 

година или на 6 години по преценка на родителите, ако физическото и умственото им 

развитие позволява това. При записване на бъдещи първокласници с предимство са 

тези от населеното място.  



т.2. При записване на бъдещи първокласници родителите освен молба до 

директора представят  копие от акта за раждане на детето/за сверяване след което се 

връща на родителите/ и удостоверение за завършена подготвителна група. 

т.3. Условията и редът за приемане и преместване на ученици от І до VІІ клас се 

определя чрез ДОС за организиране на дейността в училищното образование. При 

преместване на ученици от І до VІІ клас не се полагат приравнителни изпити. 

 Чл.22. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на 

книжовен български език. Ученици, за които българският език не е майчин, могат да 

изучават майчиния си език в училището съгласно ДОС. 

         Чл.23. Училището се ръководи от директор. 

         Чл.24.  Училището има право да определя вътрешната си организация и следните 

символи и ритуали: приемане на І клас випуск, изпращане на випуск. 

    

Р а з д е л II. Форма на обучение 

 Формата на обучение в училището е дневна.При необходимост се организира 

самостоятелна, индивидуална, комбинирана, дистанционна  форми на обучение. 

 Чл.23. В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и в 

групи. 

 Чл.24. Дневната форма на обучение е присъствена, която се провежда между 

8:15 часа и 17:40 часа в учебните дни, като обучението е  до VІІ клас 

 Чл.25. Самостоятелна, индивидуална и комбинирана или дистанционна форма 

на обучение в училище може да се организира за отделен ученик. 

 Чл.26. (1)Самостоятелната форма на обучение в училище е неприсъствена, при 

която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети 

съгласно училищния учебен план. Организира се за ученици: 

  1. в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, издаден от съответна експертна лекарска комисия, определена в 

Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма.  

 2.  ученици в задължителна училищна възраст- по желание на ученика или родителя по 

реда на чл. 12, ал.2 от ЗПУО. По чл.28, т.4. учениците се обучават само след решение 

на експертна комисия, създадена към РУО. За провеждането и организацията на 

самостоятелна форма на обучение за ученици по чл.28, т.4 в съответствие със ЗПУО се 

осъществява контрол всеки учебен срок от експертна комисия, създадена към РУО. В 

комисията задължително участва представител на АСП. 

 3.ученици с изявени дарби 

 4.лица ,навършили 16 години 

           (2)Учениците по ал.1,т.2,които се обучават в самостоятелна форма по желание на 

родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния 

клас,продължават образованието си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга 

форма на обучение,препоръчана от екипа за подкрепа на личностното развитие. 

          Чл.27. (1) Общи положения за самостоятелната форма на обучение   

1. Необходими документи: 

1.1. Заявление до директора на училището за самостоятелна форма на обучение,а 

преминаване от друга форма на обучение се описват причините за преминаване в 

самостоятелна форма на обучение и при необходимост придружени със 

съответните медицински документи. 

1.2. За учениците,ненавършили 16 години заявлението се подава от родителя-

настойника. 

1.3. За учениците, навършели 16 години заявлението се подава от ученика. 

1.4. Заповед на директора за наложено наказание. 

2. Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение се подготвят  

самостоятелно и се явяват на изпити по всички предмети за съответния клас,съгласно 

училищния учебен план, по който се обучават. 



  3.При своята подготовка учениците имат право да посещават консултациите по 

различните учебни предмети, съгласно утвърдения график за консултациите в 

училището.За съответната сесия получава конспекти от учителите по съответните 

учебни предмети,ползва училищната библиотека. 

  4.За преминаване в следващия клас всеки ученик,обучаващ се в самостоятелна форма 

на обучение е длъжен да подаде заявление,в което да заяви желанието си за обучаване в 

самостоятелна форма на обучение през следващата учебна година като: 

 4.1.Ако успешно е положил всички изпити по учебни предмети за съответния 

клас,подава заявление за преминаване в следващ клас. 

 4.2.Ако не е положил успешно всички изпити по учебни предмети за съответния 

клас,подава заявление за записване в същия клас,като през следващата учебна година 

полага изпити,по учебни предмети,по които има оценка слаб 2 или не се е явил в 

регламентираните сесии. 

5.Ученик, обучавал се в самостоятелна форма на обучение,който желае да промени 

формата си на обучение в началото на учебната година-до 10.09.подава заявление за 

промяна формата си на обучение. 

 6.Ученик,който не е подал заявление,че желае да продължи обучението си в 

съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено 

желание. 

 7.Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение,може да се подаде и 

до 20 учебни дни преди изпитната сесия, определена в заповед на директора с 

изключение на 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 РУО. 

 8.(1)За лица навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в 

една година ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението.Лицата 

полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички 

изпити,предвидени за завършване на преходния клас. 

    (2)Организация на учебния процес в самостоятелна форма на обучение. 

 1.В рамките на една учебна година се организират една редовна и две поправителни 

сесии. 

 2.За ученици заявили завършване на два класа в една година се организира една 

редовна и две поправителни сесии за всеки клас. 

 3.Условията,редът и графикът на редовните и поправителни сесии на учениците в 

самостоятелна форма на обучение се определят в началото на учебната 

година,съгласно заповед на директора. 

 4.Условията,редът и графикът на редовните и поправителни сесии на учениците по 

т.2 се определят със заповед на директора след подаденото заявление. 

 5.Правото на допълнителна поправителна сесии по ред, определен от директора на 

училището,се отнася и за учениците в самостоятелна форма на обучение,при наличие 

на здравословни причини,удостоверени с медицински документ,които са 

възпрепятствали явяването,но не по-късно от 10.10.на настоящата учебна година. 

(3)Изпити в процеса на обучение за самостоятелна форма на обучение. 

 1.Учениците,обучаващи се на самостоятелна форма на обучение полагат изпити за 

определяне на годишна оценка. 

 2.Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния предмет и 

съответния вид подготовка,изучавано през учебната година. 

 3.За всяка изпитна сесия със заповед на директора се определят,условията и редът за 

организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на 

обучение. 

 4.Изготвените задачи,материали и критерии за оценяване се утвърждават от 

директора на училището. 

 5.Всички изпити за определяне на годишна оценка за учениците се провеждат 

съгласно Наредба №11 от 01.09.2016г.за оценяване на резултатите от обучението на 



ученици по §24 от ПЗР на ЗПУО се провеждат съгласно наредба №3/ 15.04.2003 г.за 

системата на оценяване. 

 6.Ученици,които имат оценка слаб 2 по учебни предмети на редовните сесии полагат 

поправителни изпити.  

 7. Ученици,които имат оценка слаб 2 по учебен предмет на редовните и 

поправителните сесии или не са се явили, повтарят класа. 

 8.При повтарянето на класа учениците се явяват на изпити само по учебни предмети, 

по които имат оценка слаб 2 или не са се явили на поправителни изпити. 

 9.Ученик,подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за 

съответната учебна година, но не се е явявал да положи съответните изпити в три 

поредни сесии, се отписва от училище. 

(4) Училищна документация, в която се отразяват резултатите от обучението в 

самостоятелна форма на обучение. 

 1. Документацията, в която се отразяват резултатите от проведените изпити с 

ученици в самостоятелна форма на обучение включва: 

1.1. Протоколи от изпити – за дежурство при провеждане на писмен изпит и за 

резултата от писмен, устен или практически изпит в електронен вариант, генерирани 

от системата АДМИН ПРО. 

1.2. Писмени работи, конспекти, билети и материали от проведените изпити. 

1.3. Регистрация на Книгата за самостоятелна и индивидуална форма на обучение.     

                                                           

         Чл.27. В индивидуална форма на обучение могат да се обучават:  

  1. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответна експертна лекарска комисия, определена в закона за здравето, не 

могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 

последователни учебни дни.  

 2. Ученици, които по семейни причини желаят да завършат в друг срок обучението си 

за един или повече класове. 

 3. Ученици с изявени дарби  

 4. Ученици със СОП по условията на чл.107, ал.4 от ЗПУО.  

 5. За ученици в случаите по чл.107, ал.2, т.1-4 от ЗПУО индивидуалната форма 

включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на 

срочна или годишна оценка. Индивидуални учебни часове се провеждат в училище, а 

когато ученикът не може да го посещава – учебните часове се организират в домашни 

или болнични условия, а в случаите при деца със СОП в център за подкрепа на 

личностното развитие. 

        Чл.28. Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и реда 

на дневната форма и индивидуалното обучение по един или няколко предмета. 

Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 

индивидуален учебен план – за ученици със СОП или с изявени дарби.  

         Чл.29. Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или самостоятелна 

форма на обучение, могат да променят формата си на обучение при условията и реда на 

чл.12, ал. 2 от ЗПУО. 

         

Р а з д е л III. Организационни форми  

 

 Чл.30. Училищното обучение е организирано в последователни класове. 

  Чл.31. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за 

всички организирани в училището форми с изключение на случаите, когато е 

организирана индивидуална и самостоятелна форма на обучение за ученици по чл.111 и 

чл. 112 от ЗПУО. 

 Чл.32. В училището са обособени 9 паралелки,  обозначени с началните букви 

на българската азбука, а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри. 



 Чл.33. Разпределението на учениците по паралелки се извършва от училищното 

ръководство. 

 Чл.34. При желание от страна на учениците, подадени писмени молби от 

техните родители, съгласувано с общинска администрация и  РУО, в училището могат 

да се изградят сборни групи за Факултативно обучение в областта на спорта, 

изкуствата, отдиха и технологиите. 

 Чл.35. Желанието за обучение във формите на Факултативно обучение и 

Избираема подготовка се декларира от ученика две седмици преди края на учебните 

занятия с писмено заявление до директора на училището, подписано от 

родителя/настойника. Подадените заявления се съхраняват от директора на училището 

до края на учебната година и подлежат на контрол.  

 Чл.36. Броя на учениците в паралелките, делението на паралелките на групи се 

определят при спазване изискванията на Наредба № 7 от 2000г. за опрделяне на броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена на МОН. 

 

Р а з д е л IV. Учебно време 

 

Чл.37. За разпределението на учебното време по предмети, класове, етапи и 

степени на образование за достигане на общообразователния минимум и за 

продължителността на етапите за формите на  обучение стриктно се спазва Наредбата 

за организация на дейностите в училищното образование. 

 Чл.38. Училищното образование се организира в учебни години, учебни 

срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции. 

         Чл.39. Учебната година е с продължителност 12 месеца. 

          ал.1. Учебната 2018/2019 г. Започва на 15.09.2018 г.; в случай, че денят е почивен, 

учебната година започва на първия следващ работен ден. 

           ал.2. През учебната 2018/2019 г. Учениците ползват следните ваканции: 

             .   Есенна                              от 01.11.2018. до 04.11.2018г. 

             .   Коледна        от 22.12.2018г. до 02.01.2019г. 

 Междусрочна                 05.02.2019г. 

    Пролетна                           от  30.03.2019г. до 07.04.2019г. 

Чл.40. Учебните занятия са с продължителност не повече от 34 и не по - малко от 32 

учебни седмици, както следва: 

 За I. клас – 32- уч.седмици 

 За II. – IV. клас – 32 уч.седмици  

 За V. – VI. клас – 34 уч.седмици 

  За VІІ. клас-36 учебни седмици 

Чл.41. Учебните занятия се разпределят в два учебни срока, както следва: 

 I уч.срок   от 17.09.2018г. до 04.02.2019г. с продължителност 18 учебни седмици 

 II уч.срок  от 06.02.2019г. до 31.06.2019г. за I.-IV.  клас 

                      от 06.02.2019г. до 15.06.2019г. за V. – VI. клас 

                   от 06.02.2019 до 28.06.2019г.-VІІ. клас 

Чл.42. Учебната седмица е петдневна . Изключения се допускат само, ако това е 

предвидено в учебния план. 

Чл.43. Броят на задължителните учебни часове се определя съобразно утвърдените 

планове и програми. 

Чл.44. Продължителността на учебния час е : 

 За I. и II. клас 35 минути 

 За III. и IV. клас 40 минути 

 За V. – VII. клас 40 минути 

Чл.45. Почивките между учебните часове са както следва : 

 Малко междучасие 10 минути 

 Голямо междучасие 30 минути за І. и ІІ. клас 



 Голямо междучасие  25 минути за ІІІ.– VІІ. клас 

 Почивките между учебните часове се ползват при спазване на графика за 

учебното време в училище 

Чл.46 .Организацията на учебният ден е целодневна за учениците от І.-ІV. клас и V.-

VІІ. клас.Целодневната организация е за ученици в дневна и комбинирана форма на 

обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен 

план,дейности по самоподготовка,по организиран отдих и физическа активност и 

занимания по интереси. 

Чл.47. Седмичното разписание на учебните занятия се разработва при стриктно 

спазване на измененията в Наредба за изменение и допълнение от 25.04.2017г. на 

Наредба № 10 от 19.06.2014г. на Министерство на здравеопазването/МЗ/. Седмичното 

разписание на учебните занятия се съобразява с психо – физическите особености на 

учениците и техните възможности. Разработва се в съответствие с изискванията на МЗ 

от комисия, определена със Заповед на директора, съгласува се с РЗИ – гр.Пловдив и се 

утвърждава от директора не по-късно от три дни преди започване на учебната година 

или учебния срок. Седмичното разписание на учебните занятия се разработва при 

стриктно спазване на училищните учебни планове, седмичното и годишното 

разпределение на учебните часове по учебни предмети и спазването на други 

съществуващи документи и изисквания. 

Чл.47. Часът на класа и часът за спортни дейности се включва в седмичното 

разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове за деня. 

Чл.48. Директорът на училището след решение на Педагогическия съвет може да обяви 

до три дни в една учебна година за неучебни ,но присъствени,за което уведомява 

началника на РУО.  

Прекъсване на графика на учебния процес при екстремни ситуации се разрешава от 

Началника на РУО -гр.Пловдив, съгласувано с общинска администрация. 

Трите неучебни,но присъствени дни за учебна 2018/2019г. 

-17.10.2018 г.- есенен спортен празник 

-22.12.2018 г.- патронен празник 

-31.05.2019 г.- пролетен спортен празник,екскурзия 

 

Раздел V. Оценяване на резултатите от обучението на учениците 

 

Чл.49. /1/ Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите 

резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им 

реализация. 

           /2/ Основните цели на оценяването са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и 

определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от 

подкрепа, 

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, 

насочени към подобряване качеството на образование. 

            /3/ Оценяване се извършва: 

1. в процеса на обучение, 

2. в края на клас или на етап от степен на образование, 

3. при завършване на степен на образование.  

Чл.50. /1/ Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

             /2/ Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от 

тях са въз основа на проекти.Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за 

учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки,въз 

основа на които се формират срочни или годишни оценки. 

              /3/ Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от 

учениците в резултат на обучението съответстват на определените с ДОС за 

общообразователната подготовка, с ДОС за профилираната подготовка и /или с ДОС за 



придобиване на квалификация по професия и/или с учебната програма по съответния 

учебен предмет или модул за съответния клас. 

              /4/ За учениците със СОП, които се обучават по индивидуална учебна програма 

оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в 

нея.  

              /5/ Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, 

предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план, с 

изключение на спортните училища, при обучението в учебните часове по чл.92, ал.1, 

както и по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания. 

             /6/ Изпитите са: 

1. приравнителни, 

2. за определяне на срочна или годишна оценка по учебен предмет 

3. за промяна на оценката, 

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в 

учебната програма по учебен предмет за определен клас 

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с ДОС 

за общообразователната подготовка, с ДОС за профилираната подготовка за 

определен етап от степента на образование и/или с ДОС за придобиване на 

квалификация по професия, 

6. държавни зрелостни 

        Чл.51. /1/ В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

1. вътрешно-когато оценката се поставя от обучаващия учител, 

2. външно-когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от 

обучаващия учител, 

          /2/ В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на 

училищното обучение може да е: 

1. национално-обхваща ученици от един клас в цялата страна 

2. регионално-обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко 

области 

3. училищно-обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище 

4. групово-обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки 

5. индивидуално-за отделен ученик. 

          /3/ В края на ІV., VІІ. клас се провежда НВО за установяване степента на 

постигане на компетентностите за съответния етап, определени с ДОС за 

общообразователната подготовка. 

        /4/ МОН въвежда механизъм за публичност, прозрачност и ежегоден 

анализ на резултатите от НВО, който се използва за разработване на политики 

и мерки за гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на 

образованието. 

        /5/ Форматът на НВО по ал.3, учебните предмети, по които то се 

извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се 

определят с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 52.     /1/ Оценката съдържа качествен и количествен показател. 

                /2/ Оценките, които може да се поставят, са „отличен /6/”, „много 

добър /5/”, „добър /4/”, „среден /3/”, „слаб /2/”. 

               /3/ В случаите, когато количествения показател не се определя като 

цяло число, качественият показател се определя при условията на ДОС за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

               /4/ Когато се използват други количествени показатели, те се 

приравняват към оценките по ал.2  

               /5/ Оценките от НВО в края на VІІ. клас може да се изразяват само с 

количествени показатели-в брой точки, без да се приравняват към оценките по 

ал.2. 



               /6/ На учениците от І., ІІ. и ІІІ. клас  не се поставят количествени 

оценки за учебната 2018-2019, а само качествени. 

               /7/ Учениците със СОП, които се обучават по индивидуална учебна 

програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: 

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

              /8/ Когато се установи, че учениците по ал.7 са постигнали 

изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен 

план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и 

обучението по индивидуална учебна програма се преустановява. 

Чл.53. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на 

оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се 

определят с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

 

Раздел VI. Завършване на клас, етап и степен на образование 

 

 Чл.54. /1/ Ученик завършва успешно клас,ако има годишни оценки най-малко 

„среден /3/” по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен 

план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.  

                     /2/ Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си 

в следващия клас. 

                     /3/ Ученик в началния етап на основното образование продължава 

обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните 

учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна 

или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас  или я надхвърля, 

но с не повече от 3 години. 

 Чл.55. /1/ Ученик, който има годишна оценка „слаб /2/” по учебен предмети или 

модул, полага  изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул  при 

условия и по ред, определени с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците.  

     /2/ В случаите по ал.1 ученик, който не се е явил или не е положил 

успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.  

 Чл.56. /1/ Учениците от I. до ІІІ. клас включително, които не са усвоили 

компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и 

учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „слаб /2/” по учебен предмет, не 

полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в 

дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и 

възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не  повече от 3 години.  

                    /2/ За учениците по ал.1, с изключение на тези, които са се обучавали в 

самостоятелна форма, задължително се организира допълнително обучение по време на 

лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на 

училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през 

следващата учебна година. 

 Чл.57. /1/ Ученик със СОП не повтаря класа. 

                    /2/ За обучението на ученик със СОП, който има годишна оценка „слаб /2/”, 

по преценка на екипа за подкрепа на личностно развитие в следващия клас може да се 

разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет. 

                    /3/ В случаите по ал.2, 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.58. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се 

обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има 

оценка „слаб /2/”. 

 Чл.59. /1/  На учениците, завършили обучението си в І., ІІ. и ІІІ .клас, се издава 

удостоверение за завършен клас. 



                    /2/ Извън случаите по ал.1 завършено обучение в определен клас се 

удостоверява с ученическа книжка. 

          Чл.60. /1/ Учениците, завършили обучението си в ІV. клас, получават 

удостоверение за завършен начален етап на основно образование. 

                      /2/ Документът по ал.1 дава право на продължаване на обучението в 

прогимназиалния етап на основно образование. 

            Чл.61. /1/ Учениците, завършили успешно VІ.І 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 VІІ. клас, 

получават удостоверение за завършен VІІ. клас, което им дава право да продължат 

обучението си в VІІІ. клас и на професионално обучение.  

 

  

Раздел VІІ. Преместване на ученици 

 

Чл.62. /1/ Учениците може да се  преместват, както следва:  

1. от І. до VІ .клас през цялата учебна година, 

2. от VІІ .клас не по- късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок 

Чл.63. /1/ Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения 

прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО. 

            /2/ Не се изисква разрешение на началника на  РУО по ал.1, когато 

приемащото училище е единствено в населеното място. 

Чл.64. /1/ Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл.12, 

ал.2 на ЗПУО до директора на приемащото училище, 

2. издаване на служебна бележка от директора до 3 работни, с която 

потвърждава възможността за записването на ученика. 

      /2/ Служебната бележка по ал.1 т.2 се представя от родителя/настойника 

и/или ученика и заедно със заявлението за преместване на директора на 

училището, от което се премества ученикът. 

      /3/ До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал 

ученикът, предоставя на родителя/настойника и/или ученика удостоверение 

за преместване. 

     /4/ До 3 работни дни от получаване на удостоверението за преместване 

родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за 

записване в приемащото училище. 

      /5/ Директорът на приемащото училище до 3 работни дни определя със 

заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника 

и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация 

за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото 

училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

        /6/ В срока по ал.5 директорът на приемащото училище информира 

писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото 

записване.  

Чл.65. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в 

заповедта на директора на приемащото училище.  

  

                        

          Г Л А В А   Т Р Е Т А 

 

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС 

 



Раздел I. Учители, директори  и други педагогически специалисти 

 

 Чл.66. Учителите, директорите и другите педагогически специалисти, които 

изпълняват норма преподавателска работа са педагогически специалисти.Учителят 

организира образованието  по учебния предмет, по който е назначен, проверява и 

оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в 

училищната и социалната среда. 

 Чл.67. Учителят-ЦДО организира и провежда образователни дейности с 

учениците извън задължителните учебни часове. 

 Чл.68. Учител може да бъде гражданин, който има учителска правоспособност. 

 Чл.69. В сила от 01.08.2016 г.учителските длъжности са: 

1.  учител, възпитател 

2. старши учител, старши възпитател 

3. главен учител, главен възпитател 

Длъжностите по т.1,2,3 се заемат от лица с придобито висше образование на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, а длъжностите по 

т.4 и т.5 – с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”. 

  Зависимост от длъжностите по чл.106,при условие, че не са на лице ограничения за 

увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетната организация. 

         Чл.70.  Длъжностите по чл. 73 и  не могат да се заемат от лице, което: 

т.1. е осъдено за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията, 

т.2. е лишено от право да упражнява професията си, 

т.3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето 

на учениците, определени с наредба на Министъра на образованието и науката, и 

съгласувано с Министъра на здравеопазването. 

Чл.71. Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението 

на учениците, се поощряват с грамоти и предметни награди, а чрез медиите дейността 

им се популяризира за получаване на обществено признание. 

Чл.72. На учителите се дължи почит и уважение от учениците, техните родители 

и от персонала на училището. 

Чл.73. Учителят има следните права: 

т.1. да определят методите и средствата за провеждане на образователно процес 

съобразно принципите и целите определени в ЗПУО, 

т.2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 

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

т.3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните 

му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му 

квалификация; 

т.4. да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

т.5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището; 

т.6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на 

служебните си задължения. 

 Чл.74. Учителят има следните задължения: 

т.1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения , включени в длъжностната му характеристика; 

т.2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение 

на учебните предмети „чужд език” и „майчин език”, както и на учебните предмети на 

чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да 

усвояват книжовноезиковите  норми; 

т.3. да уведомява своевременно директора,когато се налага да отсъства от 

учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

т.4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите 

решения;  



т.5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета; 

т.6. да опазва здравето и живота на учениците по време на образователния  

процес и на други дейности произтичащи от годишния план на училището; 

т.7. да поддържа и повишава  професионалната си квалификация ; 

т.8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и 

развитието на ученика,за спазването на училищната дисциплина,както и за уменията му 

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

работа с оглед на възможностите,потребностите и желанието на ученика при зачитане 

на неговото право да взема решения; 

т.9. да не ползва мобилен телефон по време на час; 

т.10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и 

извън тях-при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

т.11. да се явява на работа с облекло и във вид, който съответства на 

положението му на учител и на добрите нрави, а именно: 

не се допуска на работа учителките да се явяват в къси поли, дълбоки деколтета, 

бюстиета, неподходящи дрехи за мъжете-къси панталони, брада на 2-3 дни, джапанки 

т.12. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са 

източник на повишена опасност; 

т.13. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на 

учителя или в друго удобно за двете страни време; 

т.14.Директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет определя 

конкретните изисквания по т.11 

Чл.75. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното 

му достойнство, да упражнява каквато и да е форма на физическо и психическо насилие 

върху него.  

 Чл.76. Учителите редовно попълват и водят дневниците, а след приключване на 

учебните занятия за деня ги оставят в учителската стая за съхранение. 

 Чл.77.След приключване на учебния срок и учебната година попълват 

задължителната училищна документация, съгласно определения ред и начин със 

заповед на директора. 

 Чл.78. Учителите нямат право да дават частни уроци на ученици от училището, 

в което преподават. 

 Чл.79. Учителите нямат право да събират парични суми от учениците за каквито 

и да било дейности и за закупуване на учебници и учебни помагала. Изключения се 

допускат само в случаите свързани с дейността на училищното настоятелство и 

организиране на училищни екскурзии с учебна цел, планувани в годишния училищен 

план, като задължително се уведомят родителите и родителските активи по класове, и 

се съгласува съвместната им дейност по събиране на парични суми за тези дейности. 

 Чл.80. Учителят-ЦДО организира и ръководи самостоятелната учебна 

подготовка на учениците от поверената му група и се грижи за отдиха и 

самоподготовката на учениците, за здравословното им състояние и за опазване на 

училищното имущество. 

           Чл.81. Моралният кодекс за работа с деца има за цел: 

1.Да представят основните ценности и принципи,които работещите с деца трябва да 

знаят и спазват в своята практика. 

2.Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им 

дейност. 

3.Да насочват поведението и подпомагат работещите с деца в решението на етични 

дилеми,които срещат в своята практика. 

4.Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца:към детето,към 

семейството,помежду им, и към обществото. 

           Чл.82 /1/Работещите с деца изпълняват своите функции ,като се ръководят 

от основните ценности и принципи: 



            -Детството е изключително важен  период от живота на човека 

            -Семейството е най- естествената среда за развитието на детето 

            -Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност 

            -На всяко дете е гарантирано правото на :свобода на изразяване на 

мнение;свобода на мисълта,съвестта и религията;формиране на собствени възгледи и 

право да ги изразява свободно 

            -Всяко дете  има право на закрила  срещу нарушаващите неговото достойнство 

методи на възпитание,физическо,психическо или друго насилие или форми на 

въздействие 

           -Всяко дете има право на закрила за нормалното му 

физическо,умствено,нравствено и социално развитие 

           -Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати  да развият 

пълния си потенциал. 

           -Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето. 

           -Всяко дете,попаднало в риск, има  нужда от специална закрила за извеждането 

му от рисковата ситуация 

           -Децата с изявени дарби се ползват от мерки за специална закрила. 

           -Работещите с деца трябва да притежават определени личностни,морални и 

социални качества.  

             /2/ Морални отговорности към детето: 

- да основаваме практика си на съвременните знания за детско развитие и 

познаването на индивидуалните особености на всяко дете 

- да разбираме и уважаваме уникалността  на всяко дете 

- да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете 

Чл.83 /1/ Лице,на което стане известно ,че дете се нуждае от закрила ,е длъжно 

незабавно да уведоми дирекция”Социално подпомагане”,Държавната агенция за 

закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. 

/2/ „Същото задължение има и всяко лице,на което това е станало известно във 

връзка с упражняваната от него професия или дейност,дори и ако то е 

обвързано с професионална тайна” 

Раздел II. Класен ръководител 

 

 Чл.84. Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора 

на училището в началото на учебната година със заповед. 

 Чл.85. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, 

извънкласните дейности с учениците, дейностите, произтичащи от Годишния 

училищен план,води и съхранява задължителната училищна документация за 

съответната паралелка. 

Чл.86. Класният 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;да прочетат в началото на 

учебната година пред родители и ученици ПДУ 

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от 

паралелката и да предприема превантивни 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 санкция 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 организира и провежда родителски срещи; 

7. 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; 

8. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по 

отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда 

,предвидени в този правилник; 

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

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от 

паралелката по съответния учебен предмет,за спазване на училищната 

дисциплина,за уменията им за общуване и интегриране в училищната 

среда; 

10. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с 

оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с 

учениците и родителите; 

11. да осъществява връзка и да подпомага специалистите,които работят с 

ученици от паралелката; 

12. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по 

основни въпроси,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. 

13. На първата родителска среща за учебната година класният 

ръководител предоставя на родителите информация за графика на 

приемното време на учителите в училището. 

Чл.87. Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност през 

конкретната учебна година и организира дейността в ЧК, така че да се създадат условия 

за : 

т.1. Разгръщане на индивидуалността и активността на учениците за участие в 

различни дейности и мероприятия. 

т.2. Развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на 

учениците към общоучилищния живот. 

т.3. Усвояване на социалния опит и отстраняване на негативното влияние на 

някои фактори на социалната среда върху формирането на личността. 

т.4. Изграждане на толерантно отношение на по-големите ученици към по-

малките, формиране на нагласа да се грижат за тях, да ги покровителстват и закрилят. 

Чл.88. Класният ръководител привлича семейството като съюзник на 

училището.Обновява и обогатява съдържателния характер на родитело-учителските 

срещи. При отсъствието на родителите на тези срещи, класния ръководител посещава 

дома на ученика за осъществяване на контакт и търсене на начини и средства за 

ангажиране на родителите с проблемите на децата им и тяхното развитие. 

Чл.89. Класният ръководител осъществява професионалното ориентиране  

съобразно интересите и способностите на учениците. 

Чл.90. Класният ръководител може да освобождава, учениците от учебни 

занятия до три дни след писмена молба  или уведомително писмо от родителя 

/настойника/ поне три дни преди отсъствието по семейни причини и до 7 дни от 

директора. 

Чл.91. Класният ръководител в началото на учебната година и след всяка 

ваканция инструктира учениците по безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

 

Чл.92. Класният ръководител в началото на учебната година запознава 

учениците и техните родители с ПДУ и училищния учебен план. 



 

Раздел III. Дежурен учител 

 

 Чл.93. Дежурният учител спазва график за дежурство в училището. 

 Чл.94. Дежурният учител идва 20 минути преди започване на учебните занятия, 

за да установи състоянието на училищната база и подготовката й за учебно-

възпитателна дейност. 

 Чл.95. Дежурният учител контролира графика за времетраене на учебните 

часове. 

 Чл.96. Дежурният учител организира отдиха на учениците през голямото 

междучасие, като се съобразява с атмосферните условия. 

 Чл.97. Дежурният учител докладва на училищното ръководство за 

неизправности и нанесени щети по материалната база и при констатирани нарушения 

от участниците в учебно-възпитателния процес. 

 Чл.98. Дежурният учител носи отговорност за реда и дисциплината в 

училищната сграда и училищния двор.  

Чл.99. Дежурният учител напуска последен училищната сграда след 

приключване на учебните занятия. 

Чл. 100. Дежурният учител след биенето на първия звънец предприема мерки за 

подготовка на учениците за учебен час и поканва учителите за влизане в час.  

Чл.101. Дежурният учител констатира отсъствието на учители и своевременно 

организира плътно запълване на учебното време на учениците, ако това е възможно и 

не пречи на учебно-възпитателния процес. 

 

Раздел IV. Ученици 

 

 Чл.102. Учениците в училището се отглеждат, възпитават и обучават при 

условия, които гарантират: 

 т.1. равни възможности за духовно , физическо и социално развитие; 

 т.2   техните права,свобода и сигурност; 

           т.3   зачитане на достойнството им,уважение и любов към детето; 

 т.4. приобщаване към местните и национални традиции, към моралните и 

културни ценности; 

           т.5   възпитание в дух на разбирателство,мир и толерантност. 

 Чл.103. Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и 

възпитание, играят важна роля за постигане целите и задачите на учебно-възпитателния 

процес. 

 

 Чл.104. Ученикът има следните права: 

 

т.1. Да избира училището, предметите и дейностите, предвидени в училищния учебен 

план като избираеми или факултативни часове. 

т.2. Да получава информация по въпроси,свързани с неговото обучение,относно 

правата и задълженията му в училище,правилата за вътрешния ред и училищната 

дисциплина-при постъпването му в училище,в началото на всеки учебен срок,както и 

при поискване. 

т.3. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие , да 

бъде насочван,стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите 

потребности,желания и способности. 

т.4.  Да се обучава и възпитава в здравословна, безопасна  и сигурна среда, както и да 

получава защита при накърняване на правата и достойнството му. 

т.5. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при 

условия и по ред , определени в нормативен акт. 



т.6.  Да ползва безплатно материално-техническата база на училището за развитие на 

интересите и способностите си по ред, определен от Директора на училището,в учебно 

и в неучебно време за развитие на интересите  и способностите си. 

т.7. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности,в това число форми на 

ученическо самоуправление. 

т.8.  Да бъде поощряван с морални, а при възможност и с материални награди за 

постигнати високи постижения в образованието,  и извънучилищна дейност и за 

приноса си за развитието на училищната общност. 

т.9.  Да дава мнения и предложения по отношение на организацията  и провеждането на 

цялостната училищна дейност, в това число училищния учебен план. 

т.10 Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на 

въпроси,засягащи неговите права и интереси 

т.11. Да получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

т.12 Да участва в проектни дейности. 

  

 Чл.105. Ученикът  има следните задължения: 

 

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му 

традиции; 

2. да не отсъства от учебните часове без уважителни причини – за присъствените 

форми на обучение; 

  Процедура и дейности за отсъствията на ученик повече от 5 учебни дни. 

2.1. Класният ръководител посещава дома на ученика и изяснява причините 

за отсъствията с родителите.  

                                    Отг.: Кл. ръководител     Срок: 1 раб. ден 

2.2. Ако родителите отсъстват от населеното място и разговор не е 

осъществен, се уведомява директорът с докладна, а той от своя страна 

уведомява отдел „Закрила на детето”. 

                           Отг.: Кл. ръководител     Срок: 1 раб. ден 

2.3. При установени уважителни причини родителят е длъжен да представи 

медицински документ или да декларира причините за отсъствията на 

ученика до 24 часа. 

                              Отг.: Кл. ръководител    Срок: 1 раб.ден 

2.4. При установени безпричинни отсъствия, класният ръководител връчва на 

родителя уведомително писмо с изходящ номер срещу подпис за 

осигуряване присъствието на ученика в училище. 

                         Отг.: Кл. ръководител     Срок: 1 раб. ден 

2.5. Ако до 24 часа родителят не осигури присъствието на ученика в училище, 

класният ръководител връчва второ уведомително писмо с изходящ 

номер на родителя. 

                          Отг.: Кл. ръководител     Срок: 1 раб. ден 

2.6. На училищно ниво класният ръководител уведомява УКБППМН и 

Комисията по превенция от отпадане на ученици. 

                           Отг.: Кл. ръководител     Срок: 2 раб. дни 

2.7. Комисиите провеждат разговор с родителите и ученика. 

                             Отг.: Председателите на комисиите 

                             Срок: 1 раб. ден 

2.8. Ако ученикът продължи да отсъства, класният ръководител уведомява 

директора чрез докладна. 

                           Отг.: Кл. ръководител     Срок: 1 раб. ден  

2.9. Директорът в рамките на 1 до 2 работни дни сигнализира отдел „Закрила 

на детето” и ОбКБППМН и прави предложение на Кмета на Общината за 

изготвяне на наказателно постановление. 

2.10.                               Отг.: Директор      Срок: 2 раб. дни 



 

3. да се явява в училище с облекло и във вид,които съответстват на положението му на 

ученик и на добрите нрави; 

Забранява се явяване на ученици в следното облекло: 

-за момичета-боядисани коси, маникюри, гримирани, къси блузи и бюстиета, къси 

поли, плитки дънки, потници, блузи с големи деколтета и обувки с високи токчета /не 

повече от 5см/, пиърсинг 

-за момчета-дълги коси, боядисани, продупчени уши-обеци, синджири, маникюри, 

дрехи , неотговарящи на ръста и теглото, къси панталонки, джапанки; 

4. да носи униформено облекло или други отличителни знаци на училището,когато 

такива са предвидени,във вида и с елементите,които са описани в правилника за 

дейността на училището; 

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите,както и да не 

прилага физическо и психическо насилие; 

6.  да не участва в хазартни игри,да не пуши ,да не употребява наркотични вещества и 

алкохол; 

7.  да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време 

на час без разрешение на учителя; 

8.  да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му 

задължения,както и на съучениците си по време на учебните часове; 

9.  да не носи оръжие,както и други предмети,които са източник на повишена опасност; 

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

Закона за закрила на детето; 

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

12.  да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на 

учителя или директора; 

13.  да носи ученическата си лична карта в училище и извън него. 

14. да използват тетрадки,моливници  и други пособия ,отговарящи на изискванията  на 

възрастовите особено  на учениците. 

 Чл.106.  Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния 

клуб, в който членува, подписана от родител; 

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя до класния 

ръководител; 

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на 

училището въз основа  на писмена молба от родителя. 

Чл.107. Изготвяне на декларация за запознаване на родители с взетите решения 

на ПС. Посещаване на консултации за попълване на пропуснат учебен материал 

.Максималният допустим брой извинени отсъствия да не надвишава 200.При направени 

150 извинени отсъствия класния ръководител писмено уведомява родителя.При 

направени над определения брой извинени отсъствия по предмет, ученикът  полага 

изпит. 

Чл.108. Отсъствията на ученик от учебен час без уважителни причини е 

неизвинено отсъствие. Закъснения до 20 минути за 2 учебни часа без уважителни 

причини се считат за 1 час неизвинено отсъствие.Отсъствията до 20 минути се 

отбелязват в графа” забележка”като се пише номера. 

Чл.109. /1/ За ученик, обучаван в дневна  форма, чиито отсъствия не позволяват 

оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от ЗП 

или от ЗИП/ИУП ,директорът на училището по предложение на ПС определя със 

заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния 

срок и / или учебната година. 

/2/ В случаите по ал.1 ученикът повтаря класа ,когато в края на учебната година 

няма оформена оценка,без да са налице уважителни причини за това. 



/3/ Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални 

образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка. 

Чл.110. /1/  За допуснатите  отсъствия по чл.105   и 107 класният ръководител 

своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика. 

            /2/   Броят на отсъствията на ученика по чл.105  и 107 се отбелязват в 

дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка. 

        Чл.111. За допуснати неизвинени отсъствия класният ръководител задължително 

уведомява с писмо родителя/настойник/. 

Чл.112. /1/ За неизпълнение на задълженията си по този правилник ученикът се 

наказва със следните санкции: 

1. забележка, при случаи на допуснати неизвинени отсъствия до 3 учебни дни, се налага 

„забележка”; 

2. преместване в друга паралелка/ако има такава/ в същото училище и при допуснати 

неизвинени отсъствия до 5 учебни дни, се налага „преместване в друга паралелка в 

същото училище”;  

3. предупреждение за преместване в друго училище, при допускане на неизвинени 

отсъствия до 10 учебни дни, се налага „предупреждение за преместване в друго 

училище”;  

4. преместване в друго училище, при допускане на неизвинени отсъствия над 15 учебни 

дни се налага „преместване в друго училище”; 

5. преместване от дневна форма на обучение в самостоятелна форма на обучение. 

                      /2/ Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 

нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да 

участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 

отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя. 

                     /3/ Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес,  

учителят може да го отстрани до края на учебния час. 

                     /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 проблемното поведение. Може да бъде насочен към консултации и 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в 

извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и 

извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед 

недопускане на нарушения и на отпадане от училище. 

        Чл.113. /1/  За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция 

по чл. 109. ал. 1. Мерките по чл. 112 ал. 2 и ал.3 се налагат независимо от санкциите по 

чл. 109, ал. 1 

                      /2/  Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и 

обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и 

възрастовите и личностните особености на ученика. 

         Чл.114. /1/  Мерките по чл.112, ал.2 и ал.3, както и санкциите „предупреждение за 

преместване в друго училище” и „преместване в друго училище” не се налагат на 

учениците в класовете от началния етап. 

                      /2/ Санкцията „преместване в друго училище” се налага за тежки или 

системни нарушения.  

                      /3/ Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

        Чл.115.  /1/ Санкциите са срочни.  

                       /2/ Срокът на санкциите е до края на учебната година.                      

                       /3/  Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище”, 

„предупреждение за преместване в друго училище” и  „преместване в друго училище”  



са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от 

началото на следващата учебна година. 

                     

        Чл.116. /1/ Санкциите „забележка” и „преместване в друга паралелка в същото 

училище” се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на 

класния ръководител,а всички останали санкции – със заповед на директора по 

предложение на педагогическия съвет. 

                        / 2/  Мярката по чл.109 ал.3 се налага със заповед на директора. 

 Чл.117. /1/ За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл.112,ал.1 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 112, ал.1, т.3-5 – и 

съответните териториални структури за закрила на детето. 

                        /2/  В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се 

представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният 

ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си. 

                        /3/  Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде 

изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното 

нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или 

на педагогически съветник.  

                       /4/  Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да 

изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия 

и по ред, определени с ДОС за приобщаващото образование. 

                        /5/  Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл.112 се 

определят с ДОС за приобщаващото образование. 

 Чл.118.  /1/  Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението по чл.112.                           

                       /2/  В заповедта по ал.1 се посочва видът на санкцията, срокът и мотивите 

за налагането й.  

                      /3/ 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 РУО. 

                     /4/ Заповедта по ал.1 може да се оспорва по административен ред пред 

органите по чл. 259, ал 2, т. 1,2,3,5. 

                     /5/ Заповедта по ал.1 може да се обжалва при условията и по реда на 

административно процесуалния кодекс. 

        Чл.119. /1/ Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния 

картон и в бележника за кореспонденция на ученика.  

                      /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 РУО.  

                       /3/ При налагане на мярката по чл.112,ал.2 ученикът няма право да 

напуска територията на училището по време 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.120.  /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. 

Чл.121. Наказание ,,Преместване в друго училище ”може да се наложи и на 

ученик за допуснати повече от 30 неизвинени отсъствия за текущата учебна година, с 

изключение на ученик от последния клас. 



Чл.122. Освобождаването на ученици от часовете по физическо възпитание и 

спорт се извършва както следва: 

т.1. За една учебна година или учебен срок в началото на учебната година 

родителят /настойникът/ подава молба до директора на училището и представя на 

медицинския специалист на училището за заверка съответния медицински документ 

,издаден от ЛКК,след което директорът издава заповед за освобождаване от часовете по 

ФВС,като определя мястото на присъствие на ученика в часа и запознава родителя със 

заповедта 

т.2. Временно освобождаване от учебни занятия от часовете по физическо 

възпитание и спорт се извършва срещу заверена от медицинското лице в училището на 

медицинска бележка. 

т.3. Медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител до края на 

учебната година, а документите за освобождаване до края на учебната година 

или учебния срок се съхраняват в администрацията на училището. 

т.4. освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове без да 

участват в занятията. 

Чл.123. Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищно 

имущество и за нанесени щети и възстановяват повредата в срок от 10 дни от 

установяване на щетата.  

Чл. 124. При извеждане на ученици в населеното място: 

/1/  Преподавателят представя на директора писмено известие за извеждане 

на ученици в населеното място до 3 дни предварително; 

/2/   Преподавателят представя информирано съгласие от родителите и 

проведен инструктаж за безопасност на движение и култура на поведение на 

учениците при провеждане на мероприятието; 

/3/ Комисия в състав :Атанас Пенков и Иванка Тончева разглеждат 

представеният набор от документи  и  при изрядност  предлагат на директора да 

се издаде заповед за излизане на учениците в населеното място. 

/4/  Директорът издава заповед и документите  се съхраняват в училището . 

 

РАЗДЕЛ  V   -  РОДИТЕЛИ 

 

Чл.125.  /1/  Сътрудничеството и взаимодействието между  родителите и 

училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, 

обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го 

прави необходимо. 

                /2/ Средство за постоянна връзка между училището и родителя е 

бележникът за кореспонденция. 

                /3/ Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и 

електронната поща на един от родителите, както и електронния дневник на 

паралелката. 

Чл.126. Родителите имат следните права: 

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

на децата им в образователния процес, за спазването на училищната дисциплина, 

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

среда; 

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 изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;  

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 



6. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с 

личностното развитие на децата им; 

7. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището 

 

Чл.127.  Родителите имат следните задължения: 

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

своевременно училището в случаите на отсъствие, 

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището при записване на ученика; 

3. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за 

спазването му от страна на ученика; 

4. редовно да се осведомяват за ученика относно приобщаването им в 

училищната среда за успеха и развитието им в образованието  и за спазването на 

училищните правила от детето им; 

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

педагогически специалист в подходящо за двете страни време, 

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

изграждането на умения за учене през целия живот, 

7. да участват в родителски срещи. 

 

Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

РАЗДЕЛ I.  Директор 

 

Чл.128.  Директорът като орган за управление на училището: 

т.1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището. 

т.2. Спазва и прилага ДОС. 

т.3. Представлява училището пред органи, организации и лица, сключва 

договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 

предоставените му правомощия. 

т.4. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

т.5. Сключва и прекратява трудови договори със заместник  директорите, 

учителите, служителите и работниците в училището. 

т.6. Обявява свободните места в Бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от 

овакантяването им. 

т.7. Разпорежда с бюджетните средства. 

т.8. Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с 

Кодекса на труда, ЗПУО. 

т.9. Организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им в 

съответствие с ДОС. 

т.10. Подписва и подпечатва документи за преместване на ученици, за завършен 

клас и степен на образование, съхранява училищния печат. 

т.11. Отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната училищна 

документация и съхранява учебната документация. 

т.12. Осигурява условия за здравнопрофилактична дейност в училището. 

т.13. Изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава  поименното 

щатно разписание на длъжностите и работните заплати. 

т.14. Изготвя и утвърждава длъжностното разписание. 

т.15. Председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му. 

 

Раздел II.  Педагогически съвет 



 

Чл.129. Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси : 

т.1. Приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години, с 

приложени към нея план за действие и финансиране 

т.2. Приема правилника за дейността на училището 

т.3. Приема училищния учебен план 

т.4. Приема формите на обучение 

т.5. Приема годишния план за дейността на училището 

т.6. Определя начина за приемане на ученици в училището при спазването на 

изискванията на нормативните актове  

т.7. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение 

т.8. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане 

на санкции  „Предупреждение за преместване в друго училище”, ,,Преместване в друго 

училище до края на учебната година” и ,,Преместване от дневна форма на обучение в 

самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 години”. 

т.9. Приема програма за превенция за ранно напускане на училище. 

Т.10. Приема мерки за повишаване качеството на образованието. 

Т.11. Приема програма за равни възможности и за приобщаване на ученици от 

уязвими групи. 

Т.12. Определя училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното 

настоятелство или родители на учениците от училището. 

Т.13. Определя ученически униформи. 

Т.14. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси. 

Т.15. Запознава се с бюджета на училището, неговите отчети. 

Т.16. Периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година проследява и 

обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни 

мерки между учителите за подобряване на образователните резултати.  

Чл.130. Педагогическият съвет на училището влючва в състава си учителите, 

възпитателите , другите специалисти с педагогически функции, педагогическия 

съветник на училището и медицинското лице към училището. 

Чл.131. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от 

директора на училището. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до 

директора на най-малко на 2/3 от числения му състав. 

Чл.132. Решенията на педагогическия съвет на училището се приемат с 

обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав 

и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинстви (2/3 от 

присъстващите)  или от Началника на РУО . 

Чл.133. За всяко заседание на педагогическия съвет се води отделен протокол. 

Протоколите се вписват в книгата за протоколи от заседанията на ПС до  три дни след 

провеждане на заседанието. 

Чл.134. Педагогическият съвет изготвя и приема правилник за работа, чието 

спазване е задължително за членовете му. 

 

Чл.135. Не се допуска отсъствие от заседанията на педагогическия съвет без 

уважителни причини. Освобождаването става след отправена писмена молба до 

председателя на ПС и получено разрешение. 

Чл.136. Педагогическия съвет няма право да обсъжда и взема решения, които 

противоречат на ЗПУО. 

Чл.137. Веднъж на учебен срок ПС отчита изпълнението на взетите решения от 

предходните заседания. 

 

 

 



Г Л А В А   П Е Т А 

 

УЧЕНИЧЕСКИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Раздел I.  Ученически съвет на класа 

 

Чл.138. Съставът на ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез 

явно гласуване. 

Чл.139. Ученическият съвет на класа участва в планиране тематиката на час на 

класа, участва активно в решаване проблемите на класа и излъчва представител за 

участие в ученическия съвет на училището. 

 

Раздел II.  Ученически съвет на училището 

 

Чл.140. Съставът и ръководството на ученическия съвет на училището се 

определя от самите ученици. 

Чл.141. Ученическият съвет на училището участва в: 

т.1. Планиране на училищната възпитателна дейност. 

т.2.  на санкции и награждаване на ученици. 

т.3. Организиране на извънкласните и извънучилищните форми. 

т.4. Организиране и провеждане на училищни мероприятия.  

т.5. Избиране на училищния учебен план.  

чл.142. Ученическият съвет на училището има право: 

т.1. Събира средства от учениците за културни дейности и други дейности по 

негова инициатива, свързани с провеждани от училището мероприятия. 

т.2. Предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за 

подобряване на образователната работа. 

т.3. Участва чрез своя председател при необходимост в заседанията на 

педагогическия съвет. 

  

Раздел III. Дежурни ученици  

 

 Чл.143. Отговарят за дисциплината и работата на съответната паралелка в 

учебно време. 

Чл.144. Контролират реда и хигиената в класната стая и кабинетите. 

 Чл.145. Отговарят за опазване на училищното имущество. 

 Чл.146. Под ръководството на дежурните учители отговарят за техническата 

организация на учебния процес като :   

т.1. Подпомагат учителите при подреждането на класните стаи и кабинетите и 

подготовката им за учебен процес и провежданетона учебния час 

т.2. следят за започването и свършването на учебния час и спазването на графика 

за времетраене на учебните часове. 

 т.3. При започването на учебния час докладват на учителя за отсъстващите от 

часа ученици. 

 

 

Г Л А В А   Ш Е С Т А 

 

ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ 

Чл.147. /1/  Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко 3 представители на родителите на 

ученици от съответната институция.  



             /2/ 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. 

             /3/ Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

              /4/ Членовете на обществения съвет се определят със срок не по-дълъг от 3 

години. 

 Чл.148. /1/ Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, 

като задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

              /2/ С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата 

участват поне трима представители на ученическото самоуправление. 

              /3/ В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на РУО, експерти на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска 

цел и други заинтересовани лица. 

 Чл.149. /1/ Директорът на училището има право да присъства на заседанията на 

обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

                      /2/ Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да 

предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му. 

                     /3/ При необходимост директорът може да отправи искане до председателя 

на обществения съвет за свикването му. 

 Чл.150. Общественият съвет в училището: 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на 

директора за изпълнението й; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по 

чл.263, ал.1,т.8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически 

униформи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното 

оценяване-за училищата и инспектирането на училището; 

4. дава становище за разпределянето на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му-за институциите на 

делегиран бюджет; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при 

условията и по реда на ДОС за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите в училището по чл.164, ал.2 от ЗПУО на 

учебниците и учебните комплекти; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием по чл.143, ал.1 от ЗПУО; 

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

          /2/ При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал.1, т.1 и 6 те се 

връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При 

повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и 

взема окончателно решение. 

Чл.151Условията и редът за създаването, устройството и дейността на 

обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на 

образованието и науката. 

 

  

 



Г Л А В А   С Е Д М А 

 

УЧИЛИЩНО   ИМУЩЕСТВО 

 

Чл.152. В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна 

инвентаризация и брак на дълготрайните материални нематериални активи на 

училището, съгласно Закона за счетоводството. 

Чл.153. Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен със 

Заповед от училищния директор. 

Чл.154. За съхранението на училищното имущество отговорност носи 

материално-отговорното лице, което изготвя годишния счетоводен отчет за 

фактическото състояние на активите и води необходимата инвентарна документация 

Чл.155. Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са длъжни 

да опазват училищното имущество и сградата. 

Чл.156.  Ученик, повредил училищното имущество възстановява нанесената 

щета в 10-дневен срок. 

 

Г Л А В А   О С М А 

 

УЧЕБНИЦИ 

 

Чл.157. В училището се използват учебници и учебни помагала, които 

подпомагат усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални 

компетенции в училищното обучение. 

Чл.158.  За учениците от първи клас до седми клас учебниците са безплатни и се 

осигуряват от училището. 

Чл.159. Предоставянето за ползване на безплатни учебници на ученици от I до 

VII клас се извършва, съгласно Наредба №6 от 30.ХІ.2015 за познавателни книжки, 

учебници и учебни помагала. 

Чл.160. Родителят  задължително подписва декларация за получени безплатни 

учебници, опазването им и връщането им в края на учебната година във вид годен за 

употреба.В противен случай учебниците се заплащат в размер равен на цената им или 

се закупуват като нови и се предоставят на училището. 

 

Г Л А В А   Д Е В Е Т А 

 

ОБЩЕСТВЕНИ   ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Раздел I. Синдикални организации  

 

Чл.161. Работниците и служителите от училището имат право да се сдружават в 

синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и 

социалното осигуряване. 

 

Раздел II. Училищно настоятелство 

 

Чл.162/ 1/ Училищните  настоятелства са независими доброволни сдружения  за 

подпомагане  дейността на образователната институция. 

                /2/ Съставът, устройството, структурата, функциите и цялостната 

дейност на Училищното настоятелство се урежда съгласно разпоредбите на ЗПУО, 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави. 

                        /3/ С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство 

може да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено 

облекло,училищни символи и ритуали.  



Г Л А В А   Д Е С Е Т А 

 

ПОМОЩЕН   И   ОБСЛУЖВАЩ    ПЕРСОНАЛ 

 

Чл.163. Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят 

съгласно КТ, длъжностните характеристики и правилника за вътрешния трудов ред на 

училището. 

Чл.164. За изпълнението на възложената работа обслужващият персонал / 

чистачи, огняр и работник по ремонт и поддръжка /отчита на училищното ръководство 

или на ЗАС на училището. 

 

 

Г Л А В А   ЕДИНАДЕСЕТА 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.165. Финансирането на дейността на училището се осъществява със средства 

от държавния бюджет чрез МОН и чрез общинските бюджети, европейски фондове и 

програми. 

Чл.166. Размерът на средствата се определя съгласно ДОС за едногодишната 

издръжка на децата и учениците в училището и при спазване на Постановлението на 

министерски съвет за условията и реда за управление на бюджет от училищата и 

обслужващите звена в системата на народната просвета. 

Чл.167. Чрез държавния и общинските бюджети се осигуряват средства за 

заплати, стипендии, осигурителни средства за заплати, отдих, хранене, учебници и 

поддръжане на материално-техническата база. 

Чл.168. Директорът на училището разработва проект за бюджет в съответствие с 

бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган за одобрение. 

Чл.169.Средства за подпомагане на училището могат да се набират и чрез 

училищното настоятелство под формата на дарения, спонсорство, благотворителна 

дейност и други дейности, регламентирани в устава на училищното настоятелство 

Глава дванадесета 

Гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование 

ПРЕХОДНИ   И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

      Раздел:І Общи положения 

              Чл.170./1/Гражданското,здравното ,екологичното и интеркултурно образование 

се осъществяват  в училищното образование в различни форми.Интегрирано е в 

учебното съдържание  на учебните предмети в рамките на общообразователната 

подготовка от І до ХІІ клас ,като самостоятелен учебен предмет „гражданско 

образование”в общообразователната подготовка във втори гимназиален етап или като 

самостоятелни  предмети в разширената подготовка на всички етапи на средното 

образование и/или в допълнителната подготовка.Възможно е да се преподава 

интегрирано  в професионалната подготовка,в часа на класа,в дейностите по интереси,в 

извънкласните училищни и извънучилищни дейности ,както и при общата подкрепа за 

личностно развитие. 

             /2/ДОС за гражданско ,здравното,екологичното и интеркултурно образование се 

определя с Наредба 

           /3/ ДОС се определя:/чл.1ал.1 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

            1.същността  и целите на ГЗЕИО 

            2.начините и формите за осъществяване на ГЗЕИО 

            3.рамковите изисквания за резултатите от обучението по ГЗЕИО 

            4.институционалните политики за подкрепа на ГЗЕИО 

             Чл.171.Гражданското,здравното,екологичното и интеркултурно образование се 

осъществява в училищата ,детските градини и центровете за подкрепа за личностно 



развитие в системата на предучилищното и училищно образование/чл.2 от Наредба за 

ГЗЕИО/ 

             Чл.172 /1/Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско 

съзнание и гражданските добродетели и е свързано  със знания за устройството на 

демократичното общество ,за правата  и задълженията на гражданина и с уменията и 

готовност за отговорно гражданско поведение/чл.3,ал.1 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

                 /2/Здравното образование  е насочено към развитие на умения за създаване 

или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволно адаптиране 

към поведение ,благоприятстващо  здравето/чл.3,ал.2 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

                /3/ Екологичното образование  е насочено към формиране на екологична 

култура,екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед 

на познаване на екологичните закони,защита,подобряване,управление и и разумно 

използване на природните ресурси,както и опазване на природната среда и 

екологичното равновесие/Чл.3,ал.3 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

              /4/ Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за 

различни измерения на културните идентичности  и за основните характеристики на 

интеркултурните отношения,формиращо  позитивно отношение към разнообразието 

във всички области на човешкия живот,както и умения и нагласи за конструктивни 

взаимодействия в мултикултурна среда /чл.3,ал.4 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

             /5/ Гражданското,здравното,екологичното и интеркултурно образование са 

взаимно свързани и формират интердисциплинарен  комплекс,насочен към 

придобиване на социални,граждански и интеркултурни компетентности и на 

компетентности,свързани със здравето и поддържането  на устойчива околна 

среда/чл.3,ал.4 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

            Чл.173 Цели на гражданското,здравното ,екологичното и интеркултурно 

образование са:/чл.4 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

            1.Изграждане на автономна и активна личност,която : 

          а/разбира и отстоява общочовешките ценности,ценностите на демокрацията и 

човешките права,участва в гражданския,политическия и социалния живот по 

отговорен,,съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин: 

         б/познава институциите,структурата и процедурите на демократичното 

общество,икономическите и политическите реалности на глобаризиращия се свят 

         в/зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 

идентичности ,признава правото и ценността на различието,приема 

равнопоставенността на всички в общото социално пространство 

         г/осъзнава  и цени своята културна идентичност 

        д/взаимодейства с членовете на семейството си,общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин 

        е/ изразява обосновано и критично гражданската си позиция 

        ж/взема самостоятелни решения относно своето развитие,проявява инициативност 

и способност да си поставя цели,да планира и обосновава действията си 

        з/носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за 

своя живот и този на другите хора 

       и/ подбира адекватна информация,продукти и  услуги за подобряване на здравето и 

поддържа здравословен начин на живот за себе си и околните 

       й/познава и спазва нормите на екологична култура и поведение с оглед опазване на 

природата и създаване на устойчива околна среда 

       к/познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за 

прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява 

готовност за участие в тях 

      2.Функциониране на всяка образователна институция като автономна,активна и 

саморазвиваща се общност ,която: 

      а/възпитава в демократични ценности 



     б/насърчава инициативност,отговорност,солидарност,социална чувствителност и 

критичност у всички участници в образователната система 

     в/утвърждава устойчива,включваща демократична и здравословна среда,свободна от 

различни форми на агресия и дискриминация 

     г/изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за 

избори,свързани със здравето,екологията,гражданското участие,междукултурна  

толерантност ,взаимното разбиране,зачитане и уважение 

    д/създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на 

различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и 

компетентности,включително и чрез формите на ученическото участие и 

самоуправление 

      Раздел.ІІ Осъществяване на гражданското,здравното,екологичното и 

интеркултурно образование 

 

      Чл.174 Директорът на училището ,с помощта на педагогическия и Обществен 

съвет,разработва политики за подкрепа на гражданското ,здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

      Чл.175/1/  В предучилищното образование гражданското,здравното,екологичното и 

интеркултурно образование се осъществява във всички възрастови групи/чл.5,ал.1 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ 

      1.интегрирано в обучението по образователни направления 

      2.интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

      3.като самостоятелно образователно направление,когато иновативна или авторска 

програмна система предвижда това 

    /2/ Начините и формите на осъществяване на гражданското,здравното ,екологичното 

и интеркултурно образование за различните възрастови групи се определят в 

програмната система на училището ,като се разработва по реда  и условията на 

държавния образователен стандарт за предучилищно образование/чл.5,ал.3 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ 

     Чл.176 /1/В училищното образование  гражданското,здравното,екологично  и 

интеркултурното образование се осъществява в процеса на придобиването на всички 

видове училищна подготовка /чл.6,ал.1 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

     /2/ В училищното образование гражданското,здравното ,екологичното и 

интеркултурно образование се осъществява и/чл.6,ал.2 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

      1.в часа на класа,включително чрез ученическото самоуправление 

      2.в дейностите по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден 

      3.в рамките на дейностите по общата подкрепа за личностно развитие по реда и при 

условията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. 

     Чл.177 /1/Гражданското,здравното ,екологичното и интеркултурно образование в 

процеса на придобиване на общообразователна подготовка се осъществява интегрирано 

и/или чрез самостоятелен учебен предмет-гражданско образование/чл.7,ал.1 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ 

        /2/Неговото интегриране се осъшествява чрез ориентиране на обучението по 

общообразователните предмети към придобиване на ключови компетентности по 

чл.77,ал.1 от ЗПУО/чл.7,ал.2 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

      /3/Изучаването на учебен предмет гражданско образование се осъществява в 

съответствие с ДОС за учебен план,за общообразователна подготовка и с учебни 

програми по предмета/чл.7,ал.3 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

      Чл.178 /1/Гражданското,здравното,екологичното и интеркултурно  образование в 

процеса на придобиване на разширена  подготовка се осъществява интегрирано и /или 

чрез самостоятелни учебни предмети/чл.8,ал.1 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

        /2/Неговото интегриране се осъществява чрез усъвършенстване на отделните 

ключови компетентности чрез обощообразователни учебни предмети в рамките за 

избираеми учебни предмети/чл.8,ал.2 от Наредбата за ГЗЕИО/ 



       /3/Самостоятелните учебни предмети,чрез които се придобиват компетентности в 

областта на гражданското,здравното,екологичното и интеркултурно образование се 

вписват в училищната документация като гражданско образование,здравно 

образование,екологично,интеркултурно образование или  с другго наименование,което 

ясно очертава тематичния обхват на учебния предмет и връзката му с 

интердисциплинарните комплекси/чл.8,ал.3 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

      Чл.179 /1/Гражданското,здравното ,екологичното и интеркултурното образование в 

процеса на придобиване на допълнителна  подготовка може да се осъществява чрез 

обучение по учебни предмети или модули,чрез интердисциплинарни 

програми,проекти,модули или дейности по избор на учителя./чл.10,ал.1 от Наредбата за 

ГЗЕИО/ 

       /2/ Факултативните часове може да се използват и за дейности с ученическите 

съвети на всички нива или други форми на ученическо представителство,младежко 

лидерство и клубни занимания,при които се практикуват граждански и социални 

умения/ чл.10,ал.2 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

     Чл.180 /1/Гражданското,здравното ,екологичното и интеркултурно образование в 

часа на класа освен чрез обучение за придобиване  на компетентностите,посочени в 

рамковите изисквания по чл.14 ,ал.2 от Наредбата за ГЗЕИО и интеркултурно 

образование ,се осъществява чрез занимания,дейности и проекти по тематични 

области,свързани с :/чл.11,ал.1 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

    1.патриотичното възпитание  и изграждането на национално самочувствие 

    2.толерантността и интеркултурния диалог 

    3.финансова и правна грамотност,в т.ч. избор на първо работно място 

    4.безопасността и и движението по пътищата 

   5.защита на населението при бедствия и аварии,оказване на първа помощ 

   6.превенция на насилието,справяне с гнева и агресията в мирно решаване на 

конфликти 

   7.превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха 

   8.превенция  и противодействие на корупцията 

     /2/Гражданското,здравното,екологичното и интеркултурно образование  в часа на 

класа се осъществява и чрез дейности за последователно развитие на класа като 

общност и за ученическото самоуправление на ниво паралелка,клас и 

училище/чл.11,ал.2 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

   /3/Разпределението на тематичните  области по ал.1 в часа на класа в по класове и 

като минимален брой задължителни часове е посочено в приложение №5/чл.11,ал.3 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ 

  /4/ Извън тематичните области по ал.1 министъра на образованието и наукатаможе 

ежегодно да определя и други теми ,по които да се работи в часа на класа за 

осъществяване на ГЗЕИО/чл.11,ал.4 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

 /5/За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва 

, а директорът утвърждава годишен план в срокове и ред ,определени в правилника за 

дейността на училището /до 30.09./ и при съобразяване с разпределението на 

тематичните  области по ал.1 и приложение№5 /чл.11,ал.5 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

 /6/В годишния план по ал.5 се определят броя на часовете по теми и дейности според 

интересите и възрастта на учениците и с тяхното участие/чл.11ал.6 от Наредбата за 

ГЗЕИО/ 

 /7/За изпълнение на училищната стратегия и училищни политики педагогическия съвет  

може да определи приоритетни  тематични области по ал.1 съобразно спецификата на 

общността ,средата,интересите,и възрастовите особености на учениците /чл.11,ал.7 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ включващи демократични училищни практики като: 

-училищен ученически парламент  и /или други форми на ученическо представителство 

и самоуправление 

-доброволчески дейности във и извън училище 



-поддържане на училищни медии с активното участие  на 

учениците/вестници,радио,списания и уебсайтове/ 

-осигуряване на форми и места за изразяване на мнение и предложения по училищния 

живот от страна на учениците 

-училищни кампании,подкрепящи здравето,толерантността,социалната  

чувствителност,правата на човека,опазване на околната среда и др. 

-празничен календар на етносите 

-екологичен календар с международни  дати,свързани с опазване на околната среда 

-развиване на младежкото лидерство 

-форми на посредничество ,решаване на конфликти,превенция на агресията 

-разработване на училищни проекти 

/8/ Обучението по отделни тематични области в часа на класа може да се осъществява 

от гост-лектори от съответните компетентни институции от неправителствени 

организации или от общественици в присъствието на класния ръководител/чл.11,ал.8 от 

Наредба за ГЗЕИО/ 

 Чл.181 /1/Гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование в 

дейностите по интереси в рамките на целодневната  организация на учебния ден се 

осъществяват от учителите  в групите на целодневната организация на учебния ден 

чрез дейности и проекти,свързани с интердисциплинарния комплекс/чл.12,ал.1 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ 

   /2/Времето за дейности  по гражданско,здравно,екологично и интеркултурно 

образование  може да се разпределя за група равномерно през цялата учебна година или 

модулно в даден период от учебната година/чл.12,ал2 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

  Раздел:ІІІ Рамкови изисквания за резултатите от обучението по 

гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование 

    Чл.182 Рамковите изисквания за резултатите от обучението по  

гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование са насочени към 

надграждане и разширение на изискванията за резултатите от обучението,определени с 

ДОС за предучилищно образование и за общообразователна подготовка./чл.14,ал.1 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ 

    Чл.183 Рамковите изисквания за резултатите от обучението по всеки един от 

елементите на интердисциплинарния комплекс са определени  в приложенията към 

Наредбата за ГЗЕИО 

1. по гражданско образование-приложение 1 

2. по здравно образование –приложение 2,1 

3. по екологично образование-приложение3 

4. по интеркултурно образование -приложение 4 

    Чл.184 Рамковите изисквания  за резултатите по обучението по ал.2 са ориентир за 

разработване на програмни системи,както на учебни програми за придобиване на 

разширена и/или на допълнителна подготовка,както  и в часа на класа,в рамките на 

целодневната организация,съобразно проучените интереси и потребности на учениците  

и преценката на учителя/чл.14,ал.3 от Наредбата за ГЗЕИО/  

   Раздел:ІV Училищни политики за подкрепа на 

гражданското,здравното,екологичното и интеркултурно  образование 

     Чл.185 /1/ Училището анализира потребностите на училищната общност и 

определят своите приоритети,свързани с гражданскотоздравното,екологичното и 

интеркултурно  образование,които са част от стратегията на институцията по 

чл.263,ал.1,т.1 от ЗПУО /чл.15,ал.1 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

       /2/ В съответствие със стратегическите си приоритети училището определя 

училищни политики,които подкрепят  и осъществяват  

гражданското,здравното,екологичното и интеркултурно образование /чл.15,ал.2 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ 

      /3/ В институциалните политики по ал.2 се определят конкретните подходи и 

начини на организация за вътрешните  процеси и дейности за осъществяване на 



гражданското,здравното,екологичното и интеркултурно образование/чл.15,ал.3 от 

Наредбата за ГЗЕИО/ 

     /4/ Училищните политики се отразяват в програми по 

гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование,които се разработват и 

актуализират  за периоди и по ред ,определен в ПДУ./чл.15,ал.4 от Наредбата за 

ГЗЕИО/ 

     Чл.186 /1/ Училищните политики за подкрепа на гражданското,здравното 

,екологичното и интеркултурно  образование са насочени към изграждане  и 

поддържане на демократична училищна организационна култура,която насърчава 

спазването на споделени правила,процедури,традиции и колективни 

ценности/чл.16,ал.1 от Наредба за ГЗЕИО/ 

      /2/ Неизменна част от училищните политики  за подкрепа са посочени в глава ІV 

раздел І от настоящия правилник:/чл.16,ал.2 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

      1.определянето на училищни ритуали 

      2.изборът на : 

        а/училищна униформа и /или знаци и символи 

        б/училищен химн 

      /3/ Възпитаването в трайни  навици за отдаване на почит и  израз на национално 

самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за държавата и 

училището моменти на поставяне на националния флаг на фасадата на 

училището./чл.16,ал.3 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

      Чл.187 /1/ Училището има етичен кодекс на училищната общност,който се приема 

от представителите на педагогическия съвет,обществения съвет,настоятелството и на 

ученическото самоуправление по ред,определен в правилника за дейността на 

училището/чл.175,ал.1 от ЗПУО/ 

        /2/ Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се 

поставя на видно място  в училищната сграда/чл.175,ал.2 от ЗПУО/ 

       /3/ Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището/чл.175,ал.3 

от ЗПУО/ 

      Чл.188 /1/ Училищните политики за подкрепа на гражданското,здравното 

,екологичното и интеркултурното образование включват и подкрепа на 

инициативността и участието на децата и учениците чрез подходящи за възрастта им 

включващи демократични практики:/чл.17,ал.1 от Наредба за ГЗЕИО/ 

       1.участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство 

       2.организиране на доброволчески дейности във и извън училище 

       3.поддържане на училищни медии с активното участие на учениците /вестник и 

интернет страница и др./ 

       4.организиране на училищни кампании,подкрепящи здравето 

,толерантността,социалната чувствителност,правата на човека ,опазване на околната 

среда и др. 

      5.организиране на училищни празници и събития,съобразно календара на 

световните 

,международните,европейските,националните,общинските,местните,професионалните 

и културни дати и празници 

     6.организиране на обучения на връстници от връстници 

     7.развиване на младежкото лидерство 

     8.участие в клубове и неформални групи по интереси 

     9.реализиране на форми на посредничеството,решаване на конфликти,превенция на 

агресията 

    10.въвеждане на практики на ученици-наставници за превенция на конфликти,за 

отпадане на училище 

    11.проучване на мнения ,нагласите и очакванията на учениците,относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот 



    12.насърчаване на информалното учене на териоторията на училището за научаване 

чрез правене извън часовете на формално образование и неформално обучение. 

    /2/ Формите на ученическо самоуправление и представителство са определени с 

приложение №6 към наредбата за ГЗЕИО/чл.17,ал.2 от Наредбата/ 

    /3/Практиките по ал.2 се регламентират според тяхната специфика в правилника за 

дейността,в годишния план,стратегията или програми на образователната 

институция./чл.17,ал.3 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

       Чл.189 /1/ За разработване и координиране на прилагането на училищни политики 

за подкрепа на гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование 

,образователни институции създават 146 постоянно действащи екипи,сформирани по 

ред и срок ,определени в ПДУ/чл.18,ал.1 от Наредбата за ГЗЕИО/ 

      1.Съставът на постоянно действащите екипи се избира преди началото на учебната 

година  или след откриване на учебната година 

      2.Съставът на постоянно действащите екипи се избира на заседание на ПС 

      3.Съставът на постоянно действащите екипи се избира със срок за една година 

      4.На следващото заседание на ПС всеки постоянно действащ екип запознава ПС с 

плана за дейността си. 

      /2/ В екипите по ал.1 могат да участват ученици и родители по ред ,определен в 

ПДУ/чл.18,ал.2 от Наредбата/ 

       1.Родителите и учениците се информират в началото на учебната година за 

създадените постоянно действащи екипи. 

       2.Желаещите ученици и родители подават заявление до председателя на съответния 

екип за участие в него. 

       3.Заявлението се входира в дневника на екипа. 

       4.Председателят на съответния екип е длъжен да запознае учениците и 

родителите,заявили участие с предложения план за действие през учебната година. 

       5.При инициатива на родители и ученици и по тяхно предложение по време на 

заседание  планът на съответният екип се  актуализира 

      6.На заседанията на екипите се водят протоколи 

      7.Всеки екип води дневник на екипа,в който се вписват заявления  и протоколите 

 

 

ПРЕХОДНИ   И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

 

         Чл.190. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 9 от 03.09.2018г. и подлежи на актуализация при промяна на нормативната 

база. 

 Чл.191. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е 

гласувал – Педагогическия съвет. 

 Чл.192. Правилникът е разработен на основание чл.28, ал.1, т.2 от ЗПУО. 

 Чл.193. Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция. 

 Чл.194. Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния 

правилник. 

 Чл.195. Този правилник е задължителен за спазване от училищното 

ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал,  учениците и родителите. 

 Чл.196. С настоящия правилник са запознати педагогическия и 

непедагогическия персонал на училището,  учениците и родителите. 

Чл.197. Неизпълнението на правилника за дейността на училището е нарушение 

на трудовата дисциплина и за неговото неспазване работниците, служителите и 

учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно законите и 

Кодекса на труда. 

 

 


