ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса
на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и
учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.
(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно
зачитане и уважение на човешката личност.
2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, учителите,
учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на
територията на училището.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Р а з д е л І.
1.
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 стимулиране на творческите
заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
завършване на определените в Закона за предучилищно и училищно образование степени на
образование и придобиване на профилирана подготовка.
2.
Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за
развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и изкуствата.
3.
Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст;
продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен
предходен клас или степен на образование, нямат право да повтарят успешно завършен клас
и повторно да придобиват образование от една и съща степен.
4.
Училищното обучение се регулира от ДОС, не се допуска налагането на
учениците на идеологически и религиозни доктрини.
5.
В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на
учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.
6.
В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план
чрез учебното съдържание на различните учебни предмети, в часовете, определени за СИП и
в часовете по ЗП за експериментално обучение по религия.
7.
Учениците ползват правото си на безплатно обучение в училището, като не
заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и
развитие на интересите и способностите си.
8.
Училището е общинско с местно значение и утвърден авторитет, финансира се
от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост.
9.
В училището могат да се обучават и ученици от други общини.
10. Училището е юридическо лице и има: наименование – СУ “Н.Й.Вапцаров”,
символ с лика на Вапцаров, седалище Ген.Тошево и официален адрес ”В.Априлов” 7, който
съответства на адреса на дирекцията; собствен кръгъл печат и печат с държавния герб;
банкова сметка № BG63UNCR70003124688066 и шифър по БУЛСТАТ 000842639.
11. Училището има право да притежава собствено недвижимо и движимо имущество
и да се разпорежда с него; да предоставя собственото си имущество под наем; да извършва
педагогически услуги, ако това не е във вреда на учебно-възпитателния процес и при
спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания; да се разпорежда самостоятелно с

бюджетните си средства; да определя вътрешната си организация; да избира 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.
12. Училището носи отговорност за: изпълнението 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 образователния процес.
13. Училището е и осигурява завършването на клас и придобиване на степен на
образование.
14. В училището са изградени общообразователни и профилирани паралелки.
15. Според съдържанието на подготовката училището дава общо или профилирано
образование.
 общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания
и умения на по-високо равнище чрез задължителна подготовка и избираеми учебни предмети,
организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците,
общозадължителна подготовка и факултативни учебни часове, профилираща подготовка
(задължителна и избираеми учебни часове) и факултативни учебни часове съгласно
утвърдените от МОН учебни планове и програми чрез профилираната подготовка съгласно
ДОС за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за
учебното съдържание;
 профилираното обучение създава условия за получаване на по-задълбочени знания чрез
часовете ЗИП по профилиращите предмети
16. Според степента учениците в училището получават начално, основно и средно
образование:
 основното образование се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален;
 началният етап е от І до ІV клас включително;
 прогимназиалният етап е от V до VІІ клас включително;
 средното образование е с 5-годишен срок на обучение след завършено основно
образование.
17. Приема на учениците се осъществява:
 със заявление до директора, удостоверение от училището за наличие на свободни места,
удостоверение за преместване, копие от учебния план на училището, в което се е
обучавал ученикът;
 в първи клас постъпват деца на 7 год., 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, живеещи в района на
училището;
 приемането на ученици по утвърден държавен план-прием се извършва по реда на
Наредба за организация на дейностите в училищното образование.
18. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен
български език. Ученици за които българския език не е майчин, могат да изучават майчиния
си език в училището съгласно ДОС.
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19. Олимпиадите училищен кръг се организират и провеждат съгласно график,
утвърден от Министъра на МОН.
20. Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по
време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и
мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни
институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от
Закона за туризма.
Организирането на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в
обществени, културни и научни институции от училището и от други институции се
осъществяват след уведомяване и разрешение на директора. Провеждането им се контролира
от директора.
За всички дейности по организирано извеждане на ученици в населеното място на
училището се изисква информирано писмено съгласие на родител в началото на учебната
година. Родителите подписват декларация за съгласие, която се съхранява в училището.
За всички дейности по организирано извеждане на ученици извън населеното място на
училището се изискват следните документи:
- декларация от родителя за информирано писмено съгласие на родител;
- списък на групата с проведен инструктаж;
- документи на превозвача – лиценз, застраховка на превозното средство, документ за
техническа изправност на превозното средство;
- застраховка.
Документите се представят най - късно пет дни преди осъществяването на дейността,
на директора на училището. Директорът издава заповед, в която посочва място на
посещението, дата, начален час на тръгване и определя ръководителите.
21./1/Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в системата на
училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между
туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно
летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции и други пътувания с образователна,
възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се организират от
училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време – за не повече от 5
учебни дни за паралелка.
/2/ Допустимият брой на учебните дни по ал.1 за организиране на ученически
туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчисляват въз
основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една
паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото
пътуване с обща цена.
/3/ Туристическите пътувания с обща цена по ал. 1 през учебно време се планират
в годишния план за дейността на училището.
22. Училището се ръководи от директор.
Р а з д е л ІІ. Форма на обучение.
1. Формата на обучение в училището е дневна, самостоятелна, индивидуална и при
необходимост комбинирана.
2. В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи.
3. Дневната форма на обучение е присъствена, която се провежда между 8.00 ч. и 17.30
ч. в учебните дни, а училищното обучение до 16 годишна възраст е задължително.
4. Самостоятелна и индивидуална форма на обучение в училище се организира за
отделен ученик.
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5. Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за
отделни учебни предмети - за отделен ученик.
6. В индивидуална форма може да се обучават:
6.1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не
могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни
учебни дни;
6.2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове
обучението си за един или повече класове;
6.3. ученици с изявени дарби;
6.4. ученици със специални образователни потребности, при препоръка от екипа за
подкрепа за личностно развитие, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на
обучение на ученик със специални образователни потребности. Окончателният избор за
формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл. 12 от ЗПУО.
6.5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.
6.6.Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване
или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. Обучението се осъществява по
индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО. Индивидуалните учебни часове се провеждат в
училището. В случаите по т.6.1., когато ученикът не може да посещава училището, учебните
часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по т. 6.4. - и в център
за подкрепа за личностно развитие.
7. В самостоятелна форма може да се обучават:
7.1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
7.2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя,
по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
7.3. ученици с изявени дарби;
7.4. лица, навършили 16 години.
7.5. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за
определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
7.6. При самостоятелна форма на обучение се прилага действащ училищен учебен
план за дневна форма - чл. 112, ал. 4 от ЗУПО. Преподавателите изготвят конспекти, изпитни
билети или тестове и критерии за оценяване по съответните предмети за учениците в
самостоятелна форма на обучение. Конспектите трябва да са съобразени с действащите
учебни програми по предметите. Конспектите, изпитните билети и критериите за оценяване
се подписват от директора.
7.7. Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават
обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл.
106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
7.8. Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след
решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието. За
провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1,
т. 2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки учебен срок от
експертната комисия към регионалното управление на образованието. В комисията
задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.
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7.9. За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в
самостоятелна форма, ученикът подава заявление до директора. Заявлението може да се
подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия.
7.10. Явяването на изпити се провежда в една редовна /януарска/ и две поправителни
/априлска и юнска/ сесии за всеки предмет по учебен план:
7.11. За ученици преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение
поради наложено наказание по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО и редовната / януарска/ сесия е
минала, директорът със заповед определя друга редовна сесия.
7.12. За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за
учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на
всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието. В
комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.
7.13. За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в
самостоятелна форма, ученикът подава заявление до директора. Заявлението може да се
подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, с изключение на учениците по чл. 47, ал. 1, т.
2.
7.14. Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на
годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през
учебната година.
7.15 Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след
предварително подадено заявление, в което ученикът може да посочи учебните предмети , на
които желае да се яви през съответните сесии.
7.16 Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището найкъсно 20 дни преди всяка редовна изпитна сесия.
7.17. Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет
най-много 3 пъти в една учебна година /редовна, I първа поправителна и II поправителна
сесия/. До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на
редовната.
7.18. Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, като в
един ден се полага изпит само по един предмет.
7.19. Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по
предмети от един клас за дадена учебна година. Изключения се допускат за лица, навършили
16 години, които могат да завършат два класа в една учебна година, ако са заявили това свое
желание при подаване на заявлението за записване. Те полагат изпити за следващ клас само
ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. При
повтаряне на учебната година се явяват само по онези предмети, по които не са взели от
предходната година. След редовна и поправителна сесия имат право на втора поправителна
сесия за предметите, които се изучават в съответния клас.
7.20. Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се
информират за датите на изпитите. Те могат да се обръщат за консултация и указания във
връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети, в обявените дни и часове за
консултации, както и в друго време, след съгласуване с преподователя.
7.21. На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат уважителни
причини за пропускане на редовната и поправителните сесии. Явяването на допълнителна
сесия може да се разреши след подадено заявление с приложени документи, доказващи
причината.
7.22.Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не
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са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през
следващата учебна година, се считат за отпаднали и се заличават от електронния регистър на
училището. За да бъдат включени в обучението те трябва да подадат отново заявление.
7.23.Изпитите са писмени; изпити с писмена и устна част; изпити с писмена и
практическа част и практически. Продължителността на изпитите в зависимост от тяхната
форма и съгласно чл. 41, ал. 7, т. 3 (а-г) от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците е: за класовете от двата гимназиални етапа на
средната степен на образование:
1. три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен;
2. три астрономически часа, от които до 30 минути - за устната част в случаите, когато
изпитът е комбинация от писмена и устна част;
3. до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически;
4. три астрономически часа, от които до 60 минути - за писмената част в случаите,
когато изпитът включва писмена и практическа част;
5. 40 минути за всеки от модулите от профилиращия предмет, с изключение на модул
"Устно общуване", който е до 20 минути."
7.24. След приключване на писмения изпит квесторите оформят протоколите за
дежурство, които се предават на директора на училището заедно с писмените работи,
подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
7.25. След проверка на изпитните работи, комисията по оценяване оформя изпитен
протокол,който се предава на директора на училището, заедно с писмените работи.
7.26. Протоколите се съхраняват в класьор до 5 години, а след това - в архива на
училището 50 години.
7.27. Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата учебна
година, при успешно полагане на изпитите по всички предмети, съгласно училищния учебен
план.
7.28. За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа
в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението. Те полагат
изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за
завършване на предходния клас – чл. 37,ал. 6 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.
7.29. Ученик, който преминава от дневна в СФО, продължава обучението си по
същия учебен план, по който е започнал. При оформена годишна оценка по учебен предмет
/различна от слаб 2/ след приключване на 1-я срок, не полага изпит по този предмет.
7.30. Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл.
49, ал. 2, т. 1. От ЗПУО. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити
за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. При
самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.
Учениците по т. 7.2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и
не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си
при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО,
препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
7.31. Самостоятелната форма на обучение за учениците по 7. 2. се организира след
решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
7.32. За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за
учениците по 7. 2. в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки
учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието. В
комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.
8. Комбинирана форма
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8.1. Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на
дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния
или индивидуалния учебен план.
8.2. Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по
индивидуален учебен план - за ученици със специални образователни потребности и за
ученици с изявени дарби.
8.3. Комбинирана форма на обучение може да се организира за:
1. ученик със специални образователни потребности;
2. ученик с изявени дарби;
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не
се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че
в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;
4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от
разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако
преместването се извършва след началото на втория учебен срок.
8.4. В случаите по 8.3., т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от
разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално
обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди
преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго училище - по реда на
чл. 113, ал. 4, 6 и 7, или от приемащото училище - по реда на 7.3. и 7.4.
8.5. В случаите по 8. 3., т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един
или по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от училището по реда на 6.6.
8.6. В случаите по 8.3., т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или
няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения,
надвишаващи постиженията на неговите връстници. Индивидуалното обучение се
осъществява от училището по реда на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО.
9 . Редовните изпитни сесии за учениците по чл. 37, ал. 7 от Наредба №10/01.09.2016г.
за организация на дейностите в училищното образование се организират в края на всеки
учебен срок.
10. Завършването на клас и на степен на образование в дневна или самостоятелна
форма на обучение , се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавните
образователни – Наредба №8/11.08.2016 г.
11.Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална,
самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, могат да променят формата
на обучението си преди началото на учебната година , съгласно чл.32, ал.1 – 3 от Наредба
10/01.09.2016г за организация на дейностите в образованието.
12. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната
година, когато се преминава:
1. От дневна в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана форма на
обучение;
2. За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.

13. Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна и
комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на
обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование.
13.1. Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по
реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на
учениците.
7

Р а з д е л ІІІ. Организационни форми.
1. Училищното образование се организира в последователни класове.
2. Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.
3. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички
форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната и
самостоятелната форма на обучение.
4. Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна, комбинирана форма, в
зависимост от броя им се организират в паралелки или групи.
4.1. Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които
се поставят след номера на класа. Разпределението на учениците в паралелки се извършва от
училищното ръководство.
4.2. В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да
се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или
от различни класове.
4.3. Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа
принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им
принадлежност.
4.5. Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални
образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.
4.6. Когато с държавния или допълнителния план-прием, са записани ученици от един
и същ клас с различна етническа принадлежност за обучение в един и същ профил, не се
допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.
4.7. За ученик от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по
отделен учебен предмет или модул.
5. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на
учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално
обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за
финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училищата.
6. При желание от страна на учениците, по дадени писмени молби от техните
родители, съгласувано с общинската администрация и РУО, в училището могат да се
изградят и сборни групи за СИП в областта на спорта, изкуствата, отдиха и технологиите.
7. Желанието за обучение във формите на СИП, ЗИП и РП 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.
8. Броя на учениците в паралелките, делението на паралелките на групи се определят
при спазване на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН.
Р а з д е л ІV. Учебно и неучебно време.
1. Училищното образование се организира в учебни години.
1.2. Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни
часове, както и ваканции.
1.3. Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В
случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
1.4. Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове
се определят с държавния образователен стандарт за учебния план.
1.5. Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната
седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се определят с
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държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното
образование.
2. Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна.
2.1. Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І
до ІV клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при желание на родителите и
съобразно възможностите на училището.
2.2. Условията и редът за организиране и провеждане на полудневната и целодневната
организация на учебния ден се определят с държавния образователен стандарт за
организацията на дейностите в училищното образование.
3. Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях.
3.1. Продължителността на учебните часове и почивките между тях се определят с
държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното
образование.
3.2. Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не
може да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа.
3.3. Конкретният брой задължителни и избираеми учебни часове по класове се
определя с държавния образователен стандарт за учебния план.
4. За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със
заповед:
1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;
2. неучебните дни;
3. началото и края на втория учебен срок.
5. Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за учебни, със
заповед на министъра на образованието и науката.
5.1. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал.
2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените
работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.
5.2. В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване
на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на
регионалното управление на образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни в
една учебна година за училища на територията на общината.
5.3.Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява
до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява
началника на регионалното управление на образованието.
5.4. Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно
преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен
акт.
Р а з д е л V. Училищна подготовка - същност и съдържание
1.Училищната подготовка е съвкупност от компетентности - знания, умения и
отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или
степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.
1.1. Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна и
профилирана.
1.2. Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или
модули.
2. Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови
компетентности:
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1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки
и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемчивост;
8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.
2.1. Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на
общообразователни учебни предмети. Целите, съдържанието и характеристиките на
общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети се
определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
3. За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се утвърждават
индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по т.2.
3.1. Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение
на екипа за подкрепа за личностно развитие.
3.2. Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни
програми се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
4. Общообразователната подготовка в основната степен на образование е еднаква за
всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни
учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния
образователен стандарт за учебния план.
5. Разпределението на общообразователните предмети за придобиване на
общообразователна подготовка в средната степен на образование по класове, както и броят
на учебните часове за изучаването на всеки от тях за всеки клас и етап от средната степен се
определят в рамкови учебни планове, утвърдени в зависимост от вида на образованието и
според спецификата и формата на обучението. Рамковите учебни планове се определят с
държавния образователен стандарт за учебния план.
6. Профилираната подготовка обхваща задълбочени компетентности в даден профил,
определени с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка. Профилът е
комплекс от профилиращи учебни предмети, два от които се определят с държавния
образователен стандарт, а останалите се определят от училището с училищните учебни
планове и са едни и същи за ХІ и ХІІ клас.
6.1. Профилите са:
1. софтуерни и хардуерни науки;
2. икономическо развитие;
6.2. Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното
образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в съответния
профил.
6.3. Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми
модули. Модулът е самостоятелно обособена част от съответния профилиращ учебен
предмет.
6.4. Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят с
държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.
7. Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на
учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.
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7.1. Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива
допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му,
избират се от учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове.
7.2. Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните
предмети по чл. утвърдени от директора на училището.
Р а з д е л VI. Учебен план.
1. Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за
придобиване на училищната подготовка. Структурата на учебния план обхваща три раздела:
1. раздел А - задължителни учебни часове;
2. раздел Б - избираеми учебни часове;
3. раздел В - факултативни учебни часове.
2. В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на
разширената подготовка и профилираната подготовка.
3. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на
допълнителната подготовка.
4. Рамковият учебен план съдържа:
1. броя на учебните седмици по класове;
2. наименованията на учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А;
3. годишния брой на учебните часове, определени за изучаването на всеки от учебните
предмети и/или модулите, включени в раздел А, по класове, етапи и степени на образование;
4. общия годишен брой на избираемите учебни часове в раздел Б;
5. максималния годишен брой на факултативните учебни часове в раздел В.
5. Извън часовете от т.4 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна
седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени
от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и
спорта, както и по един учебен час на класа.
5.1. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично
възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
5.2. Организирането и провеждането на спортни дейности се осъществява от
педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална
квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт. Обучението и дейностите се
осъществяват в блок от часове в зависимост от проблематиката и от потребностите на
учениците от паралелката.
6. Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.
7. Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен
в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.
8. Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със
заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.
9. Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за
учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за:
1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна или
комбинирана форма на обучение;
2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма на обучение.
9.1.Индивидуалният учебен план се утвърждава със заповед на директора и
изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието.
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9.2. Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на
случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.
9.3. Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време
по един или по повече учебни предмети, което е различно от рамковия, типовия и училищния
учебен план.
9.4. Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни
потребности може да съдържа само част от учебните предмети, определени в рамковия,
типовия или в училищния учебен план.
9.5. За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за
подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се
утвърждава от директора на училището.
9.6. Индивидуалната учебна програма по ал. 7 за учениците със специални
образователни потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
10. Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в училище. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по
училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.
Р а з д е л VIІ. Форми за проверка и оценка на знанията.
1. Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от
обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.
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.
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.
2. Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
2.1. 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.
2.2. Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от
учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка,с държавния образователен
стандарт за профилираната подготовка и/или с учебната програма по съответния учебен
предмет или модул за съответния клас.
2.3. За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по
индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати
компетентностите, заложени в нея.
2.4. Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за
изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.
3. Изпитите са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката;
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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 държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен
стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование.
6. държавни зрелостни.
4. 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.
4.1. 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.
4.2. В края на ІV, VІІ и Х клас се провежда национално външно оценяване за
установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с
държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
4.3. Форматът на националното външно оценяване по учебните предмети, по които то
се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с
държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на
учениците.
5. Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се
поставят, са "отличен (6)", "много добър (5)", "добър (4)", "среден (3)", "слаб (2)".
5.1. В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число,
качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за
оценяването на резултатите от обучението на учениците.
5.2. Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към
оценките по т.5.
5.3. На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.
Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците се поставят оценки
само с качествен показател. Системата от качествени показатели се определя със заповед на
директора на училището след решение на педагогическия съвет. При преместване на
ученик копие от заповедта се прилага към документацията.
5.4. На учениците със специални образователни потребности, 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".
5.5. Когато се установи, че учениците по 5.4. 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.
6. Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се
осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на
училището.
7. Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в ученическата
книжка на ученика и в дневника на класа. Годишните оценки на учениците от І до VІІ клас се
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вписват в главната книга, а срочните и годишните оценки на учениците от VIII до ХІІ клас – в
личния картон на ученика. За учениците от ІV клас в ученическата книжка и в дневника на
класа се вписват само текущите и годишните оценки.
8. Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи и в личния
картон на ученика.
9. Срочните и годишни оценки по общообразователните учебни предмети се оформят
въз основа на различни форми за проверка и оценка, прилагани ритмично през време на
учебния срок задължително по всички учебни предмети и се отразяват задължително в
съответната документация. Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго,
минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки
учебен срок е:
9.1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен
учебен план с до два учебни часа седмично;
9.2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен
учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
9.3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по
училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.
Р а з д е л VІІI. Завършване на клас.
1. (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 основно 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 три години.
2. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул,
полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред,
определени с държавния образователен стандарт 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.
3. (1) Учениците от I до ІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите,
заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от III и 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 или
комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не
повече от три 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.
3. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко
учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на
оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без
ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
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4. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.
(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има
годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за 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.
5. 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)".
6. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава
удостоверение за завършен клас.
(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с
ученическа книжка.
7. (1) Учениците, завършили обучението си в IV 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.
8. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование,
което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право
за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за
придобиване на професионална квалификация.
(2) Учениците със специално образователни потребности, завършили обучението си в
VII клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат
обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.
9. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват
право да се явят на държавни зрелостни изпити.
(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява
профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на
задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и
на задължителен държавен зрелостен изпит по избор от предметите от общообразователната
подготовка.
10. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно
образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е
окончателна и дава право за продължаване на образованието.
11. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език
и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове
от етапа на средно образование.
(2) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по чл. 9, ал. 2 се полага по учебен
предмет, избран от ученика измежду профилираните учебни предмети.
12. (1) По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни
държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети
Български език и литература, Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански
или руски, Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и
здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации,
География и икономика и Философия.
13. (1) Учениците, обучаващи се при условията на международен договор, който
предвижда при завършване на средно образование полагане на изпит по официалния или по
15

един от официалните езици на държавата - страна по договора, може да поискат този изпит
да бъде зачетен за втори задължителен държавен зрелостен изпит, ако езикът на държавата страна по договора, е сред чуждите езици по чл. 12, ал. 2 и ако изпитът е положен при
условията и по реда, предвидени в международния договор.
(2) В случаите по ал. 1 оценката от изпита по език, положен при условията и по реда,
предвидени в международния договор, се вписва в дипломата за средно образование като
оценка от втория задължителен държавен зрелостен изпит.
(3) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за изпити, които се оценяват по начин, който
не позволява резултатът да бъде приравнен към система за оценяване, действаща в
училищното образование в Република България.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат съответно и в случаите на обучение както
според държавните образователни стандарти, така и според изискванията на друга държава
членка, когато за придобиване на средно образование се изисква полагане на изпит по езика
на държавата членка и изпитът е положен при условията и по реда, предвидени в
законодателството на тази държава членка.
14. (1) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се полагат
върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в етапа на средно
образование, се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната
подготовка.
(2) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват на национално
равнище от учители и от преподаватели от висшите училища.
(3) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност,
прозрачност и ежегоден анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити.
15. (1) Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват на държавни зрелостни изпити без
ограничение на възраст и на брой изпитни сесии при спазване на юридическите актове,
действащи към момента на явяването.
(2) Зрелостниците по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит,
който не са положили успешно. При всяко следващо явяване на държавен зрелостен изпит по
избираем предмет зрелостникът може да сменя избора си на учебен предмет.
16. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват
образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени в нормативен
акт.
17. Условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента
на образование и за преминаване в следващ клас или етап от степента на образование се
определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния клас или етап.
18. (1) Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етап или
степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за информацията и
документите.
(2) В документите за завършен етап от степента на образование, за завършено
образование, се посочва съответното ниво от Националната квалификационна рамка и от
Европейската квалификационна рамка.
(3) Министърът на образованието и науката организира създаването и воденето на
информационен регистър за документите за завършено основно образование, средно
образование.
Р а з д е л IХ. Преместване на ученици.
1. (1) Учениците постъпват в училище на местата, определени с училищния, с
държавния и с допълнителния държавен план-прием.
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(2) Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците
постъпват в първия от класовете на началния и на прогимназиалния етап, за първия от
класовете на етапите от средната степен на образование. Този брой може да се променя от
директора в следващите класове в съответствие с реално записаните ученици.
(3) Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат
учениците в паралелките за профилирана подготовка в средните училища;
(4) Допълнителният държавен план-прием определя броя на местата, на които
учениците, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените
училища, се приемат в паралелките за профилирана подготовка или за професионална
подготовка в средните училища.
2. (1) Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от
директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за
организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие.
(2) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година със заповед на:
1. началника на регионалното управление на образованието - за училищата по чл. 1, ал. 3
(3) Допълнителният държавен план-прием се утвърждава за всяка учебна година със
заповед на:
1. началника на регионалното управление на образованието - за училищата по чл. 1, ал. 3;
(4) Държавният план-прием по ал. 2, т. 1 и допълнителният държавен план-прием се
утвърждават след съгласуване с финансиращия орган.
(5) Условията и редът за утвърждаване на държавния план-прием за училищата на
допълнителния държавен план-прием се определят с държавния образователен стандарт за
организацията на дейностите в училищното образование.
3. (1) Освен в случаите, определени в този правилник, приемането на учениците в I
клас не може да се извършва въз основа на проверка на способностите им.
(2) Приемането на учениците в VIII клас и на клас, както и в случаите, се извършва въз
основа на резултатите от националното външно оценяване.
(3) Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да
продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование в училището при условия и по ред, определени с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
4. Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до ХІІ клас се
определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование.
/1/ Приемането на ученик се извършва след подадено заявление от родител и/или
ученик. До три работни дни от получаването на заявлението директорът потвърждава
възможността за записването на ученика и информира директора на училището, в което
ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание.
/2/ Преместването на ученик се извършва след получаване на информация от
директорът на училището, в което ученикът желае да се премести. В тридневен срок от
получаването на информацията директорът издава удостоверение за преместване и го
предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план
и копие на личното образователно дело на ученика в гимназиална степен.
5. (1) При преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат
приравнителни изпити.
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(2) При преместването си учениците от VІІІ до ХІІ клас включително полагат
приравнителни изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище и
училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови
или типови учебни планове.
ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
УЧЕНИЦИ
Раздел I.
Основни права и задължения
1. (1) Учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират профила;
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване
в избираемите и във факултативните учебни часове;
5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;
9. да участват в проектни дейности;
10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и
за факултативните учебни часове;
11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на
въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при
изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота
на общността;
13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на
училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и
училище по предложение на учениците.
(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени
от Министерския съвет.
2. (1) Учениците имат следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за
развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и
психическо насилие;
4. да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния
правилник;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и
наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си
книжка и бележника за кореспонденция;
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
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10. да спазват правилника за дейността на институцията;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните
часове;
12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
3. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни
причини за период, по-дълъг от два месеца;
3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните
изпити в три поредни сесии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст,
директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация,
регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.
Раздел
II.
Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
1. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно с
държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.
(2) Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:
1. подкрепа за личностно развитие на ученика;
2. изграждане на позитивен организационен климат;
3. утвърждаване на позитивна дисциплина;
4. развитие на училищната общност.
(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия
за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички
участници в процеса на образование.
(4) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на
позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на
детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на
възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
(5) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на
превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се
прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование.
2. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от
представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на
ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се
поставя на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
3. (1) На учениците в училището се предоставя подкрепа за личностно развитие, която
осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на
способностите и уменията им.
(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всеки ученик.
(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището работят
ресурсни учители.
4. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.
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5. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети;
3. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните
учебни часове;
4. консултации по учебни предмети;
5. занимания по интереси;
6. грижа за здравето;
7. поощряване с морални и материални награди;
8. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
6. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва
обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици
с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи.
7. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на
компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите,
изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за
придобиване на умения за лидерство.
8. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и учениците
до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на
живот.
9. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи
постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към
развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование.
(2) Директорът на институцията след решение на педагогическия съвет със заповед
може да учредява награди за учениците.
10. (1) Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както
и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на
общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.
(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са
подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната
общност и може да включват:
1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;
2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното
образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;
3. партньорство с родителите;
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.
11. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на
проблемното поведение се определят от училището и може да включват:
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем
и получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;
3. консултиране на детето или ученика с психолог;
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните
умения за общуване и решаване на конфликти;
5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
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8. други дейности, определени с правилника за дейността на училището.
(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се определят с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
12. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с ученик по конкретен случай;
2. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда,
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и
специалисти;
3. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната
подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за
подкрепа за учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.
13. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на
индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в
в училището.
(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа.
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за
определено дете или ученик по чл. 12, ал. 2.
(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва
психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други
специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при
необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото
образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
14. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:
1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с
развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.
15. (1) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се
определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(2) За общата подкрепа, осъществявана от център за подкрепа за личностно развитие,
която не се финансира от държавния бюджет, може да се събират такси при условия и по ред,
определени от Закона за местните данъци и такси.
16. (1) Училището приема ученици със специални образователни потребности.
(2) В паралелка в училище може да се обучават до трима ученици със специални
образователни потребности.
17. (1) В училището обучението на ученици със специални образователни потребности
задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето и ученика.
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(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на децата и
учениците със специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове
за ресурсно подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.
(3) В плана за подкрепа на детето и ученика може да бъде определен и помощник на
учителя.
(4) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Раздел III.
Санкции на учениците
1. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в правилника за дейността на
училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната
мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците се налагат следните
санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може
да го отстрани до края на учебния час.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на
правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да
участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за
отстраняването му.
(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на
ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното
поведение и се уведомява родителят.
(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и
преодоляване на проблемно поведение.
2. (1).Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение"
се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(2) Мерките по чл. 1, ал. 2 и 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.
(3) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.
(4) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане
или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
3. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 1,
ал. 1. Мерките по чл. 1, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 1, 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.
4. (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", "преместване в друго училище" и
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"преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30
учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата
учебна година.
5. (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. 1, ал. 3 се налага със заповед на директора.
6. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 1, ал. 1 директорът
задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 1, 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 определено 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 държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 1 се определят с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
7. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението
по чл. 5.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват 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
регионалното управление на образованието.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по
чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 на ЗПУО.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на
Административно процесуалния кодекс.
8. (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 регионалното управление на образованието.
(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго
училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава
стипендия за отличен успех.
(4) При налагане на мярката по чл. 1, ал. 2 ученикът няма право да напуска
територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката
училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и
социалните им умения за общуване.
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9. (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.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РОДИТЕЛИ
1. (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 детето или 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.
2. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им
в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им
към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с
другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за
двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в
училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното
развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
3. (1) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно
училището в случаите на отсъствие на ученика;
2. да запишат детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго
населено място или училище;
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда,
успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от
страна на ученика;
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да участват в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически
специалист в подходящо за двете страни време.
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ГЛАВА ПЕТА
УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Раздел I.
Общи положения
1. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани,
придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
(2) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:
1. граждани на други държави членки;
2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на началника на
съответното регионално управление на образованието;
4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
(3) Учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по
специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител".
образование и обучение.
2. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. е лишено от право да упражнява професията;
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и
учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с
министъра на образованието и науката.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела,
посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с
педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.
3. (1) Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват
от директора на училището.
Раздел II.
Права и задължения
1. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно
принципите и целите, определени в този закон;
3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, училището
или центъра за подкрепа за личностно развитие;
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си
задължения;
5. да повишават квалификацията си;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с
държавните образователни стандарти;
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2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и
на други дейности, организирани от институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в
предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със
заинтересованите страни;
3.1. да не отклоняват ученици от учебния процес;
3.2. да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не
накърняват личното им достойнство.
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за
организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата
и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
5. Да водят коректно и редовно училищната документация:
5.1. да вписват в електронния дневник действително взетите часове и конкретната тема
на урока в срок от два дни;
5.2. при неспазване на определения срок, посочен в констативния протокол на
директора, часовете се приемат за неотработени и на учителя не се начислява трудово
възнаграждение за тях, съгласно чл.266. ал.2. от КТ;
5.3. да внасят ежедневно оценките и информация за поведението на ученика в
електронния дневник;
5.4. всяко неизпълнение на 5.3. е нарушение и подлежи на санкции по КТ;
6. Да провеждат консултации с цел ранно оценяване на потребностите и превенция на
обучителните затруднения:
6.1. консултациите са в рамките на 1 учебен час ежеседмично извън учебното време на
учениците;
6.2. консултациите се провеждат по график, утвърден от директора на училището;
6.3. всяко неспазване на задълженията е нарушение на правата на учениците и подлежи
на санкции по КТ.
7. Учителите, ръководители на клубове по интереси са длъжни да отразяват взетите
часове в дневника на клуба, както и ежемесечно да предават на главния счетоводител
попълнена бланка за взетите часове не по-късно от края на месеца, в който са ги взели, за да
може да бъде създадена организация за изплащането им до края на месеца, следващ този,
през който са изработени.
8. При работа с електронния дневник учителите имат следните права и задължения:
- въвеждат отсъствия и тема на урока в срок от два дни;
- въвеждат оценки на учениците и ги редактират при необходимост в рамките на два работни
дни.
- учителите редактират оценки, отсъствия, отзиви в рамките на два работни дни.
- Корекции за минал период не се правят. В края на всеки месец електронният дневник се
заключва – не могат да се правят корекции за предходния месец/и ( не могат да се въвеждат
теми, да се извиняват отсъствия и да се добавят отзиви). Часове, които не са отбелязани като
взети (без тема и проверени отсъстващи) се считат за невзет час и не се изплащат на учителя.
- В електронния дневник се попълва информация относно допълнителна подкрепа за
ученици със слаби оценки и проведени консултации.
- При отсъствие на учител: отсъстващият уведомява ЗАТС или директор, като посочва
периода на отсъствие. Директорът определя заместници при отсъствие на учител поради
болест или участие в проект, обучение и др. Учителят, който ще отсъства по лични причини,
сам посочва колегите, които ще го заместват, за което уведомява директорът и въвеждат
заместници.
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- Комуникацията с родители и ученици се осъществява чрез електронния дневник –
изпращане на съобщения, организиране на събития, планирани срещи с родители/родителски
срещи, контролни, класни и др.
9. Работното време на учителите е 8 часа дневно.
9.1.В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в
училище за:
- изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост от нормативната база,
касаеща нормите за преподавателска работа и утвърдения Списък-Образец №1 за учебната
година;
- участие в педагогически съвети и провеждани оперативки;
- класни и общи родителски срещи;
- сбирки на екипите по ключови компетентности и училищните комисии;
- провеждане на възпитателна работа;
- провеждане на консултации с родителите и учениците и допълнителна работа с тях;
- среща с родителите;
- заместване на отсъстващи учители;
- други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците,
родителите, административните органи и обществеността.
(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти и
главният счетоводител от училището имат право на представително облекло за всяка
календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на
образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за
представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция.
(5) Педагогическите специалисти, които работят извън местоживеенето си, имат право
на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до
местоработата и обратно или за наем по месторабота при условия и по ред, определени в
наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на
финансите.
(6) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти,
които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически
специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на
предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението
по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10,5 брутни работни заплати.
2. (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да
извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и
чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в детската градина или в училището, ако
това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците.
(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на
изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял
ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от
името и за сметка на учениците.
(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият
специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали
срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година
е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2
и 4 от ЗПУО на ученици и че това не са били ученици, с които педагогическият специалист е
работил в училището в същия период.
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(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава
декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане
от тях или от родителите им.
(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на
декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание
педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.
Раздел IІІ. Класен ръководител.
(1) Класният ръководител е длъжен:
1. Да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се
отнасят до поверената му паралелка.
2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове –
правилника за устройството и дейността на училището, инструктажи, заповедите на
директора и др.
3. Да осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса и
мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към
способността му да прилага усвоените компетентности на практика.
4. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа
с тях.
5. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката.
6. За допълнителна работа с документацията на класа и допълнителна работа и консултация
с родители класният ръководител провежда II ЧК.
6.1. в рамките на 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия по
утвърден график от директора;
6.2. за проведените консултации с родители и работата с учебната документация
класният ръководител попълва ежеседмично в електронния дневник;
6.3. всяко неспазване на задълженията е нарушение на правата на учениците и подлежат
на санкции по КТ.
7. Ежемесечно да контролира внасянето на оценките и информация за поведението на
ученика от учителите.
7.1. Всяко неспазване на задълженията е нарушение и подлежи на санкции по КТ.
8. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна
причина по чл. 86, ал. 1, т. 14.1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя
с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за
отстраняване на причините за отсъствието.
8.1. Класният ръководител задължително писмено уведомява родителите след
направени 3, 8, 13 отсъствия от страна на ученика, както и когато спрямо него ще започне
процедура за налагане на санкция или други мерки по този правилник.
9. Да предлага налагане на санкции, като спазва изцяло процедурата, заложена в ЗПУО и
правилника за дейността на училището.
10. Да оформя в едноседмичен срок в електронния дневник отсъствията на учениците си.
11. Да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в Наредбата за
информация и документите и в края на учебната година да я предава на директора без
пропуски.
11.1. Ученическа лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година;
11.2. Да оформя и води личните картони /личните образователни дела на учениците,
като вписва необходимата информация съгласно Наредба №8 от 11.08.2016 г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
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11.3. Да води и други документи, съгласно Приложение №4 от Наредбата за
информация и документите, издадени на ученика;
11.4. Да отразява подкрепата за личностно развитие на учениците /Наредба №8 от
11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование/;
11.4.1.Обща подкрепа за личностно развитие съгласно Наредба №8 от 11.08.2016 г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
11.4.2. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученик: със специални
образователни потребности /в риск/, с изявени дарби, с хронични заболявания съгласно
Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование.
 Работа с ученик по конкретен случай – план за подкрепа на ученика;


Ресурсно подпомагане.

11.5. Други данни за ученика:
1. стипендии;
2. национална диплома, лауреатски удостоверения, награди и др.;
3. наложени наказания, заличени наказания – основания, заповед №;
4. работа в представителни ученически организации и форми за ученическо
самоуправление;
5.
участие в международни мобилности;
6. други.
12. Да съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други
оправдателни документи и носи отговорност за това.
13.Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в
електронния дневник.
14. Един месец преди приключване на срока да докладва на директора застрашените от
отпадане ученици, причините и извършените до момента дейности. Да изпраща и регистрира
в електронния дневник уведомително писмо до родителите.
15. Един месец преди приключване на срока да докладва на директора застрашените със
слаби оценки ученици, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и
регистрира в електронния дневник уведомително писмо до родителите.
16. Да планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи
изграждане на ученически колектив.
17. Да реализира постоянна връзка с родители и социалната система. Да организира
изпълнението на решенията на педагогическия съвет и училищното ръководство.
18. Да запознава родителите с правилника за дейността на училището, учебните планове по
съответните профили и нормативните актове със задължителен характер срещу подпис.
19. Да провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и да го регистрира
според изискванията.
20. Да организира застраховането на учениците.
21. Да осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая.
22. При възникнала конфликтна ситуация да предприема мерки за разрешаване на
конфликти:
- Между ученици: да търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум;
- При особено тежки ситуации писмено да уведомява ръководството на училището;
- Между ученици и учител: да запознава училищното ръководство.
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(2) Класният ръководител има право:
1. Да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка.
2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се
до учебно-възпитателната работа в паралелката.
3. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.
Р а з д е л ІV. Дежурен учител.
1. Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище.
2. Идва 15 минути преди започване на учебните занимания, за да установи
състоянието на училищната база и подготовката й за учебно – възпитателната дейност.
Приема учениците след проверка на ученическите книжки.
3. Контролира графика за времетраене на учебните часове.
4. Организира отдиха на учениците през голямото междучасие, като се съобразява с
атмосферните условия.
5. Докладва на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по
материалната база и констатирани нарушения.
6. Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда.
7. Напуска последен училищната сграда след приключване на смяната.
8. След биенето на първия звънец предприема мерки за подготовка на учениците за
учебен час.
9. Дежурният учител или директорът имат право да връщат ученици, облечени в
неприлично облекло, за което уведомяват родителя (настойника).
Раздел V.
Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти
1. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.
(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на
национално, регионално, общинско и училищно ниво.
(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията
си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на
подготовка на децата и учениците.
(4) Директорът на училището е длъжен да осигуряват необходимите условия за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
2. (1) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по
програми на специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации в
не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.
3. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се
организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по
международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се
измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.
(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по
ал. 1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
4. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по
избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на
изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист,
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с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната,
общинската и училищната политика.
(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е
насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на
образователните им резултати.
5. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на
педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия
специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в
реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му
усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с учениците.
(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на
педагогическия специалист.
(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с
държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти.
Раздел VI.
Кариерно развитие на педагогическите специалисти
1. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при
последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на
степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.
(2) Учителските и възпитателските длъжности са:
1. учител, възпитател;
2. старши учител, старши възпитател;
3. главен учител, главен възпитател.
(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите
и възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен.
Присъждането им се извършва от директора.
(4) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж,
получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна
степен, както и резултатите от атестирането им.
(5) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионалноквалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите
специалисти, независимо от учителския стаж.
(6) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване
на степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите
специалисти се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
2. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил,
с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на
училището, а за директорът - и на управленската им компетентност.
(2) Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва на
всеки 4 години от атестационна комисия, определена от директора, съгласувано с
педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:
1. представители на работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на
образованието, както и родител от обществения съвет - при атестиране на директорът;
2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на
педагогическия съвет - при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.
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(3) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и
процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(4) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за
насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически
специалист.
(5) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с
атестационната комисия:
1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка;
2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка
учител или друг педагогически специалист;
3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна
подкрепа;
4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от
провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа под
крепа.
(6) В случаите по ал. 5 повторно атестиране на лицето се извършва една година след
предприемане на мерките по ал. 5, т. 1, 2 и 3.
(7) Ако при атестирането по ал. 6 отново е получена най-ниска оценка, лицето се
освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
(8) При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се
прилагат мерките по ал. 5, т. 1, 2 и 3.
Раздел VII.
Задължения на педагогическите специалисти при изпълнение на Механизма за тормоз
1. В началото на учебната година Директорът създава организация за запознаване на
Педагогическия, непедагогическия персонал, родителите и учениците с формите на насилие и
с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.
2. Директорът издава заповед за определяне на координационен съвет.
3. Класните ръководители извършват оценката на тормоза между учениците в
училището в началото и края на учебната година.
4. Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат на изследването се
извършва от координационния съвет.
5. Координационния съвет разработва план за съответната учебна година за
противодействие на училищния тормоз във връзка с установените и анализирани резултати
от анкетирането (изследването), който се утвърждава от директора на училището.
6. В началото на учебната година се въвежда Дневник за случаите на тормоз:
6.1. В дневника се документират ситуациите, съответстващи на Класификацията на
нивата и формите на тормоз и предприемане на съответните действия (виж табл.1 от
основния документ), които изискват намесата на координационния съвет.
6.2 Всяка описана в дневника ситуация, съдържа следната информация: дата; какво се
е случило - кратко описание на случая, кога се е случило, кои са участниците; кой служител е
регистрирал ситуацията - име и подпис; какво е предприето като действия (намеса,
превенция); кои отговорни участници са информирани (институции, органи, родители), как е
приключила ситуацията или на какъв етап е и какво предстои.
6.3. Координационният екип анализира ситуацията и определя необходимостта от
индивидуална работа по случай с ученик, чиято координация се осъществява от училищния
психолог или педагогическия съветник.
7.Координационния съвет изготвя годишен отчетен доклад до директора.
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Раздел VIII.
Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти
1. (1) Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за
високи постижения в училищното образование.
2. (1) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди
за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си.
(2) Отличията и наградите по ал. 1 се определят с решение на ПС в началата на
учебната година.
ГЛАВА ШЕСТА
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
1. (1) Орган за управление и контрол на училищното образование е директорът.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява училището.
2. (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на
институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен
стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.
3. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директорът на училището могат да се оспорват по
административен ред пред:
1. началника на регионалното управление на образованието;
(3) Административните актове на директорите на институциите по ал. 2 могат да се
обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.
4. При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската дейност
директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори.
5. (1) При отсъствие на директора на училището и общинско училище за срок, помалък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-директор, а при невъзможност - от определен със заповед педагогически
специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност - от
съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО.
(2) При отсъствие на директора на училището за срок, по-дълъг от срока по ал. 1,
съответният орган по чл. 217, ал. 1 - 4 от ЗПУО сключва трудов договор с друго лице за
временно изпълняване на длъжността "директор".
6. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически
въпроси в училището е педагогическият съвет.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.
(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.
(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да
участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което
обслужва училището, ученици, както и други лица.
(5) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия
съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на
заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация
по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.
7. (1) Педагогическият съвет в училището:
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея
план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
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3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на
съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на
училищната общност;
15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото
на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите
с цел подобряване на образователните резултати;
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на
училището.
ГЛАВА СЕДМА
ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ
1. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи
общности към всяко училище се създава обществен съвет.
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за
граждански контрол на управлението им.
2. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един
представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на
ученици от училището.
(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 за срок не по-дълъг от три години.
3. (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) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището и
участва и представител на настоятелството.
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на
училището, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на
юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
4. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на
обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
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(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.
5. (1) 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 училището, външното оценяване и инспектирането
на училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите
разходи, както и за отчета за изпълнението му;
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 държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището 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;
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.
6. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет
се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.
ГЛАВА ОСМА
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
1. (1) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие,
основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на
подобрения в работата на училището.
(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на
подобрения в работата на училището се извършва при условия и по ред, определени с
държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите.
(3) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
(4) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на
детските градини и училищата.
2. Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на
предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от
училището.
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ГЛАВА ДЕВЕТА

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО
Раздел I.
Финансиране
1. (1) Дейностите в училището се финансират със средства от държавния бюджет,
бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници.
(2) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, които
са обект на държавна политика.
(3) Средствата от държавния бюджет са за:
1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
3. развитие на, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.
2. (1) Училището прилага система на делегиран бюджет, която дава право на
директора на училището:
1. на второстепенен разпоредител с бюджет;
2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между
дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
3. да се разпорежда със средствата на училището;
4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения,
преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците
в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите
нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директорът на
училището да реализира собствени приходи, като им предоставят за управление ползваната
от тях държавна или общинска собственост в случаите, в които те не разполагат с тези права
по силата на нормативен акт.
3. Училището публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета
за изпълнението му.
4. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на
работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището, в
срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.
5. (1) Собствените приходи на училището са:
1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
2. приходите от права на интелектуална собственост;;
3. приходите от дарения и завещания;
4. други приходи, определени с нормативен акт.
6. (1) Издръжката на децата в училището се осигурява със средства от държавния
бюджет и със средства от общинския бюджет.
(2) Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се
финансират от държавния бюджет.
(3) Размерът и редът за заплащане на таксите по ал. 2 се определят:
1. със Закона за местните данъци и такси;
(4) Родителите не заплащат такси в случаите, определени с нормативен акт.
Раздел
Имущество

II.
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1. (1) Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на училището са
публична общинска собственост.
(2) Имотите се ползват само за целите на образователния процес, без да променят
предназначението си.
2 В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна инвентаризация и
брак на дълготрайните материални и нематериални активи на училището.
3. Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен от училищния
директор.
4. За съхранението на училищното имущество отговорност носи материалноотговорното лице, което изготвя годишен счетоводен отчет за фактическото състояние на
активите и води необходимата инвентаризационна документация.
5. Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са длъжни да опазват
училищното имущество и сграда.
Г Л А В А ДЕСЕТА
УЧЕБНИЦИ
1. В училището се използват учебници и учебни помагала, които подпомагат
усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции в
училищното обучение.
2. Учениците от пети до дванадесети клас сами закупуват учебните помагала или
организирано чрез училищното настоятелство.
3. За учениците от 1 до 12 клас учебниците са безплатни и се осигуряват от
училището.
4. В началото на учебната година със заповед директорът определя:
а) реда по предаване на комплектите учебници и учебни помагала от класните
ръководители на учениците от 1 до12 клас;
б) начина на ползване на учебниците за 2-12 клас, за които е определен срок за
ползване, по-дълъг от една учебна година:
- предоставените учебници се връщат в края на учебните занятия;
- в учебниците не се пише, рисува, оцветява, драска;
- изпълнението на посочените в учебника задачи и други дейности се извършват в
тетрадка;
в) реда за връщане на учебниците и неизползваните учебни помагала в случай на
преместване на ученик в друго училище по време на учебната година;
г) ако при връщането на учебника се установи, че е негоден за следваща употреба,
той се заплаща;
5. Класните ръководители запознават родителите (настойниците) срещу подпис със
заповедта по т.4.
6. Учебниците и неизползваните учебните помагала от учениците, които по време на
учебната година се преместват в друго училище, се връщат на класния ръководител.
7. В края на учебните занятия домакинът определя реда за връщане на учебниците и
условията и реда за съхраняване на учебниците в училището през лятната ваканция.
Г Л А В А ЕДИНАДЕСЕТА
БИБЛИОТЕКА
1. Всички ученици в училището имат право да ползват библиотечния фонд, след като
бъдат записани като редовни читатели.
37

2. При промяна на адресната регистрация читателят е длъжен да уведоми за това
училищния библиотекар.
3. При преместване в друго училище или напускане на учебното заведение читателят
е длъжен да се издължи на библиотеката.
4. При трайна загуба или повреда на библиотечен документ читателят е длъжен да го
замени с идентичен екземпляр или да заплати обезщетение в размер не по-малко от два пъти
стойността по пазарни цени.
Г Л А В А ДВАНАДЕСЕТА
ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Р а з д е л І. Синдикални организации
1.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.
Г Л А В А ТРИНАДЕСЕТА
ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
1. Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съгласно КТ,
длъжностните характеристики и правилника за вътрешния трудов ред на училището.
2. За изпълнението на възложената работа обслужващият персонал (чистачи и
работник по ремонт и поддръжка) се отчитат на училищното ръководство и на домакина на
училището.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ

1. Въвежда се осигуряване на безопасността чрез физическа охрана.
2. Забранява се преминаването на граждани през двора на училището. За целта се
осигурява физическа охрана.
3. Разрешава се развиване на спортна и културна дейност в двора на училището, след
приключване на учебните занятия и в почивните и празнични дни до 22.00 часа.
4 .Забранява се влизането на МПС в двора на училището, освен обслужващите
съответното учебно заведение, и по ред определен от Директора,с правилник за вътрешния
ред.
5. Въвежда се пропускателен режим за външни лица в училището, изразяващ се в
следното:
т.1 В специален прономерован и прошнурован дневник,срещу представяне на документ
удостоверяващ самоличност,се отбелязват трите имена на посетителите, лицето при което
отиват, часа на влизане и номера на оборотния пропуск, който се връчва на посетителя. При
напускане на сградата пропуска се връща, като в дневника се отбелязва часа на излизане.
т.2. Проверка на посетителя ,както и неговия багаж за притежаване на оръжие и други опасни
вещества и предмети.
т.З. Не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи,освен с разрешение на Директора
на учебното заведение.
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РАБОТА ПРИ COVID
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А. Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на
вируса:
1.
Спазване на общите здравни мерки.
2.
Носене на лични предпазни средства (маски).
Носенето на маска или шлем е задължително:
в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и
столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за
институцията лица;
в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение,
кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една
паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между
паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на
защитна маска е по тяхно желание;
в училищните автобуси.
Носенето на маска в класната стая от учениците е съгласно указанията на здравните
власти.
Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището
осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване,
а за учителите - маски.
3.
Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
Eжедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно
почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове,
маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни
чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и
дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират
от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.
Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща
специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, в които
повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират след всеки клас.
Спазват се актуалните указания на РЗИ и заповеди на МЗ.
Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището да се следи за
изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, както и
регулярно изхвърляне на боклука.
4.
Засилена лична хигиена и условия за това:
 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в
тоалетните за всички ученици и работещи.
 Поставяне на дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската
стая, в коридорите, в класните стаи, като тяхната употреба следва да е контролирана.
 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на
тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и
кашляне.
 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
5.
Дезинфекция на столовата след всеки клас
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6.
Създаване на вътрешно училищна организация и спазване на правилата във връзка с
епидемията
 Определяне от директора на длъжностно лице, отговорно за организация и спазване на
правилата във връзка с епидемията.
 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия
персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните
изисквания.
 Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване
с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното
приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за
употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в
училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при
осъществяване на заниманията по интереси.
В междучасията движението в коридорите и стълбището се осъществява в два потока, с
достатъчно голяма дистанция между участниците.
 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при
необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни
училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не
позволява пряко взаимодействие между тях.
 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат
актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
В. Възпитателните мерки включват:
1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути,
съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и
живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел
най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена
и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към
останалите.
2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая
и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
3.
Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
4.
Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни
информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа
дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.
Подготвителните мерки включват:
1.
Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.
2.
Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за
наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във
видимо нездравословно състояние. Медицинското лице в училище извършва това в началото
на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен
час и му подават обратна информация за общото състояние на учениците.
3.
Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и
непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може побързо да се определят потенциалните заболели.

40

4.
Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на
уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за
последващите мерки.
Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 в училището включват:
А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура,
кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и
др.):
Първоначално поведение

Ученикът се изолира незабавно в предназначеното за такъв случай помещение, докато
не се прибере у дома.

На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат
ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице,
използване на личен транспорт при възможност).

На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да
се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по
телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно
конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.

След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък
срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

Родителите информират директора на училището, който незабавно се свързва със
РЗИ, гр. Добрич и ѝ предоставя списък с учениците и учителите, които са били в контакт с
ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

В зависимост от броя на контактните лица мерките включват затваряне на една или
няколко паралелки/клас или на цялото училище.

Идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат в училището,
се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на училището.

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от регионалната
здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна
карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като
близки контактни:
o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за
провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и
навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
o Класният ръководител в начален етап на основно образование.
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице:
на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за
лице.
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на
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разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за
лице.

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два
дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на
COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода
PCR.

Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната
карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и
навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се
самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето
и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари,
независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла
инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително
проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и
помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което
стаята/помещенията се използват за учебни занятия.

Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост
от конкретната ситуация.
Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение

Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си,
ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

Избягва се физически контакт с други лица.

При възможност използва личен транспорт за придвижване.

Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за
последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

Директорът на училището предоставя на РЗИ, гр. Добрич списък с контактните на
лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък
срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от
семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със РЗИ,гр.
Добрич, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от
разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се
предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 Директорът на училището предоставя на РЗИ списък с учителите и
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учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се
предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на
училището.

В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от регионалнатаа
здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна
карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като
високорискови контактни:
o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен
ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за
поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния
лекар на детето и на РЗИ.
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице:
на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за
лице.
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за
лице.

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни
преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на
COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода
PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на
домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за
навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно
почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и
предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи
и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост
от конкретната ситуация.
А. За осигуряване на дистанция между паралелките
1. Класни стаи и организация на учебния процес
 Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за
осъществяване на обучението по съответния учебен предмет –ИКТ кабинет и физкултурен
салон.
 Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж.
 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната
обстановка позволява това.
 Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата
за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и поголеми класни стаи).
 Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и
първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред
маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е
приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
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Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
2. Коридори и стълбища
 В сградата на училището не се допускат родители и външни лица.
3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията между
начален и горен курс.
 Учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат
да влизат, в зависимост от капацитета).
 Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със
слети часове.
4. Входове
Не се допуска струпване пред входа на училището. Определено е лице за
осигуряване на пропускателния режим на входа.
5. Стаи за хранене за ученици от начален етап
 Хранене по график. Не се смесват ученици от различни паралелки.
 Недопускане на споделяне на храни и напитки.
6. Училищен двор
 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез
маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.
 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на
изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 Провеждане на повече занятия навън.
7. Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е пошироко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване.
Комуникация. Учителска стая
 Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската
стая.
 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон,
електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват
изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а
индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при
спазване на изискванията на МЗ.
 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и
педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо
помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
8. Физкултурен салон
 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане
на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения
в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се
провеждат часовете само на един клас. Спортните уреди се дезинфекцират след всеки учебен
час.
9. Библиотека
 Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн.
 Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.
10. Пътуване на ученици с ученически превоз
 Да се проведе начален инструктаж за пътуване на родители и ученици в
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условия на Ковид – 19.
 Директора изготвя график и определя учителите, които ще придружават
пътуващите ученици до училището и обратно до населеното място.
 Ученици и придружаващи учители да носят лични предпазни средства в
училищните автобуси.
11.Закуски по Държавен фонд „Земеделие“
 Приемат се един път седмично.
Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището
 Предварително уточняване между училището и РЗИ, Добрич при съмнение или случай
на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата
за контакт в двете институции.
 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови
бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да
подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.
 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с
отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение
или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.
В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси
 Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които
може да се осигурят от учители в училището.
 Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.
Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна
среда от разстояние:
 Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство,
учители – родители, учители – ученици).
 Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от
възрастта и уменията за саморегулация на учениците.
 Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители,
ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:
o Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за
обучение .
o Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на
видео уроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.
o Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за
екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на
обучение.
o Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график,
уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.
o Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени
платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен
модел.
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. (1) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на
задължително образование, записани в училище, или подлежащи на задължително училищно
образование, записани в дневна или комбинирана форма на обучение в училище, се наказват
с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата е в размер от 100 до
500 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол
№ 9/08.09.2020 г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база
Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал – педагогическия
съвет.
2.Изготвянето на правилника е съобразено с числеността на персонала, категорията
училище и специфичните училищни дейности.
3.При изготвяне на правилника са използвани и спазени действащите към момента
нормативни документи.
4.Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси,
неуредени в този правилник.
5.Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния правилник.
6.Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство,
педагогическия и непедагогическия персонал и учениците.
7.С настоящия правилник са запознати педагогическия и непедагогическия
персонал на училището и учениците.
8.Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина
и за неговото неспазване работниците, служителите и учениците носят дисциплинарна
отговорност и се наказват съгласно КТ.
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