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СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Велинград 4600, ул. Юндола № 35 
тел: 0359/523 08    ел. поща: sou_svsv_km@abv.bg 

уеб адрес: www.soukim.com 

 

 

 

 

   УТВЪРДИЛ: …………….. 

    ДИРЕКТОР: АНИ ВАСИЛЕВА 

                Съгласно заповед № 700 /12.09.2019г. 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред 

на СУ “Св.св. Кирил и Методий”, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на 

нормативните актове от по-висок ранг или пък имат нужда от специфично третиране. 

Чл.2. Този правилник определя правилата за училищен живот и труд за  всички членове на 

училищната общност. Той е средство за гражданско образование и поощрява поемането на 

отговорност. 

Чл.3. Правилникът е задължителен за директора, пом.-директорите, учителите, учениците и 

служителите в СУ “Св.св. Кирил и Методий” – гр.Велинград, както и за всички лица, намиращи 

се на неговата територия и партниращи на институцията. 

Чл.4./1/ Записването в СУ “Св.св. Кирил и Методий” включва задължението да се спазва този 

правилник, който се разяснява и коментира в първите две седмици на учебната година пред 

всички ученици от класните ръководители. 

/2/ Подписът на ученика и на неговия родител/настойник в специално приложение, удостоверява 

познаването му и ангажимента да го спазват. 
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ГЛАВА ВТОРА 

 

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

 

Чл.5.Устройство на училището: 

/1/.По степен – средно училище с присъединена група в детска градина /от І до ХІІ клас с ПДГ/. 

От 17.07.2017г. училището е и иновативно с решение 391 на МС. В него функционират следните 

образователни степени: 

1. Полудневна подготвителна група; 

2. Основна училищна степен: 

а/ начален етап-от І, II,III, ІV клас включително, с целодневна ОВП  /вариант 2/;  

б/ прогимназиален етап-от V до VІІ клас включително, 

3. Гимназиална училищна степен – от ІХ до ХІІ клас, като обучението се осъществява в: 

а/ профил ,,Чужди езици” с интензивно изучаване на английски език – прием след VІІ клас; 

б/ профил ,,Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на немски език– прием след 

VІІ клас; 

в) профил „Физическо възпитание и спорт“ с интензивно изучаване на английски език- прием 

след VІІ клас; 

/2/ От І до ХІІ клас – обучението се осъществява по Учебен план съгласно ЗПУО /1.08.2016 г./ 

1. В ПДГ постъпват деца навършили 5 или 6 години в съответната календарна година, с подадено 

заявление от родителите. За децата от ПДГ се организира полудневно обучение (само сутрин). 

2. В 1-ви клас постъпват деца от 7 години, навършени в съответната календарна  година. Децата 

постъпват в 1-ви клас по молба на родителите си. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят 

в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им 

развитие позволява това. За желаещите ученици от I - ви клас се организира целодневна 

организация на учебния процес /вариант 2/. 

3. В училището се обучават интегрирано ученици със СОП. Тези ученици се разпределят в най-

малобройните паралелки, не повече от 2-ма в паралелка. 

/3/ Учениците в училището се обучават в дневна формa на обучение. Учениците могат да се 

обучават и в индивидуална и самостоятелна форми при спазване на нормативната уредба за 

системата на средното образование.Учебните часове се водят целодневно и полудневно в една 

смяна по график утвърден от директора на училището. 

/4/ СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е училище с 35  паралелки и 1 ПДГ. 



3 

 

/5/ Училищното обучение за учениците до 16 години е задължително /съгласно чл.8, ал.2 от 

ЗПУО/. 

/6/ Училището е на делегиран бюджет, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и 

финансово подчинено на Община Велинград. 

/7/ Финансирането му се осъществява чрез средства от държавния бюджет, чрез МОН и общински 

бюджет чрез Общински съвет-Велинград 

/8/ Училището може да реализира приходи в левове или валута за подпомагане на учебния процес 

от дарения, спонсорство, трудови акции, дарителска акция. 

/9/ Контрол и отчет пред ПС за събраните и изразходвани средства се прави 1 път на учебен срок 

от председателя на комисията по даренията и председателя на УН. 

Чл.6. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ има автономия и свобода да решава основните въпроси на 

учебно-възпитателната работа в съответствие с училищното законодателство, нормативните 

документи и специфичните условия при които работи . 

Чл.7./1/ В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно 

пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност. 

/2/ Приемането и преместването на учениците се извършва при условията и реда определени в 

ЗПУО. 

/3/ Приемането и записването на ученици в дневна форма на обучение се извършва и въз основа 

на следните документи: 

1. -молба /заявление/ до директора на училището; 

2. -ученическа книжка /бележник/ - за учениците от училището. 

3. -удостоверение за раждане /за учениците от I-ви клас/. 

4. -здравен картон или декларация от родителя за здравословното състояние на ученика; 

5. -документ за завършен клас, етап или образователна степен и удостоверение за 

преместване. 

Чл.8. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване на 

училищната база, правото на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се до учебния 

процес и професионалното ориентиране, на морално и материално стимулиране. 

Чл.9. Екскурзии на учениците се организират съгласно Наредба №2 на МОМН или НАРЕДБА за 

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

системата на предучилищното и училищното образование и §1 от Наредба за допълнение на 

Наредба № 10 от 2016г. за организация на дейностите в училищното образование. 
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9.1 За целта ръководителя подготвя документация съгласно писмо 9105-184/23.04.2004г. на МОН 

или Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

9.2 Подготвените документи се представят за одобрение при ЗДАСД 15 дни по-рано от дата на 

пътуването. 

9.3 Една седмица преди датата на отпътуване се уведомява РУ на МВР 

9.4 Директорът представя за одобрение от началника на РУО пакета с документи 10 дни преди 

пътуването. 

9.5 Класният ръководител изготвя списък на не пътуващите ученици и поставя в дневника на 

класа. 

Чл.10. Училището осъществява своята дейност в съответствие с: Конституцията на Република 

България, Кодекса на труда и българското трудово законодателство, ЗПУО и другите нормативни 

актове и документи, отнасящи се до образованието, Правилника за дейността на училището и 

Правилника за вътрешния трудов ред. 

Чл.11. Този правилник е задължителен за директора, помощник директорите, учителите и 

служителите в училището, както и за учениците и техните родители, които трябва да: 

1. Се съобразяват в своята дейност с тенденциите в развитието на образованието и новите 

параметри на ДОИ; творчески характер на учебния труд; конструктивна оценка на класно-

урочната работа; иновациите на учебния процес; превес в урочната дейност на национални и 

общочовешки ценности; научна обосновка на факти и събития. 

2. Идват на време на работа и спазват точно установената продължителност на работното време 

3. Обогатяват материалната база и пазят грижливо училищната собственост. 

4. Пестят материалите и консумативите, водата и електрическата енергия 

5. Поддържат ред и чистота на работните места, в сградата и в двора. 

6. Спазват изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и 

на санитарните изисквания. 

7. Сигнализират своевременно директора на училището за отстраняване на аварии, допуснати 

слабости, нарушаващи ритъма на образователно-възпитателния процес. 

8. Не употребяват тютюневи изделия и наркотични вещества в сградата, пред главния вход и в 

района на училището; 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

Чл.12. Образователно-възпитателният процес в училището се организира в следните форми на 

обучение: 

1. дневна 

2. самостоятелна 

Чл.13. За ученици от I-ви, II -ри, III и IV клас се организира целодневна организация на обучение 

/вариант 2 

Чл.14. Учебните занятия за съответната учебна година започват на 16 септември и продължават 

до : 

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици) 

29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици) 

16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 

Чл.15. Учебната година се организира в два учебни срока, съгласно утвърдения график за 

учебното време: 

1. Първи учебен срок : 

а/ 16.09.2019г.– за I - XII клас 

2. Втори учебен срок : 

а/ 06.02.2020г. – I - XII клас 

Чл.16. По време на учебната година учениците ползват ваканции и неучебни дни, както и дни с 

друга организация на ОВП, съгласно утвърдения график за учебното време: 

1. Ваканции: 

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна 

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна 

05.02.2020 г.                                    – междусрочна 

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас 
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2. Неучебни дни: 

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература 

22.05.2020 г. – втори ДЗИ 

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас 

 

3. Дни с друга организация на ОВП – извънкласни дейности: 

11.05.2020г. – Патронен празник/неучебен, но присъствен/ 

20.05.2020г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2020г. – Спортен празник 

22.05.2020г. – Втори ДЗИ 

29.05.2020г. – Спортен празник за 1-3 клас 

   27.05.2020 г-   НВО по БЕЛ 4 клас; 

   28.05.2020 г.-  НВО по математика 4 клас; 

16.06.2020г. – Спортен празник за 4-6 клас 

09.06.2020г. – НВО по БЕЛ в края на 7 и 10 клас 

11.06.2020г. – НВО по математика в края на 7 и 10 клас 

30.06.2020г. – Спортен празник за 7-11 клас 

 

Чл.17. /1/ Всеки учебен срок се организира в учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

/2/ Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни – от понеделник до петък 

включително 

/3/ В един учебен ден се организират от 4 до 7 учебни часа 

/4/ Продължителността на учебните часове е: 

1. 20-30 минути за ПДГ /полудневна форма на обучение – само сутрин/ 

2. 35 минути за I-II клас /целодневна форма на обучение/ 

3. 40 минути за III - IV клас /целодневна форма на обучение/ 

4. 45 минути за V-ХII клас 

/5/ Почивките между отделните часове в III-IV клас са по 10 мин., а в I,II-15 мин. 

/6/ I во голямо междучасие I-IV клас- 35 мин.; II ро голямо междучасие I-IV клас- организиран 

отдих и  спорт, обяд-45 мин.; 

/7/ Почивките между отделните часове V-XII клас е 10 минути. Голямото междучасие е след 

третия учебен час – 20 минути  
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/8/ Промяна в продължителността на учебните часове и на почивките се допуска само при 

обстоятелства, нарушаващи учебния процес, след заповед на директора и след предварително 

уведомяване на началника на РУО - Пазарджик. 

Чл.18./1/ Седмичното разписание на учебните часове се съобразява с психо-физическите 

особености на учениците и се утвърждава от директора на училището след съгласуване с РЗИ. 

/2/ Учебните часове се провеждат по часови график, утвърден от директора на училището, като 

първият учебен час започва в 8:00ч. 

/3/ Желаещите учениците в І–IV клас се обучават при целодневна организация на учебния процес 

от 8:00 до 16:40ч. /вариант 2/; 

Чл.19. Часове по спортни дейности по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт" по 

модулно обучение се вземат в извънучебно време. Модулите се приемат от ПС и се утвърждават 

от директора. със заповед. Присъствието на учениците е задължително. 

Чл.20. Освобождаване на ученик от учебни занятия по учебния предмет „Физическо възпитание 

и спорт": 

/1/ За освобождаване на учениците от часовете по учебния предмет „Физическо възпитание и 

спорт" за определен период от време се представя медицинска бележка, издадена от личния или 

лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика и мотивът за 

освобождаване. 

/2/ Ученици могат да бъдат освободени по здравословни причини от изучаване на предмета 

„Физическо възпитание и спорт" за учебен срок или година чрез: 

1. подаване на заявление в канцеларията на училището; 

2. представяне на протокол на лекарска консултативна комисия (ЛКК) по профила на 

заболяването;  

3. експертно решение на Районна експертна лекарска консултативна комисия /РЕЛКК/, която има 

предназначение да определя инвалидността на деца до 16 год., ако ученикът е освидетелстван 

вече от РЕЛКК по друг повод.  

/3/ Когато учениците са освободени от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и 

спорт" за учебна година, за срочни и годишни оценки в дневника на класа се записва текст 

„освободен". 

/4/ Освобождаване за една учебна година или за един учебен срок става в началото на учебната 

година или учебния срок. 

/5/ Ученикът се освобождава от учебни занимания, а не от учебния час. Неизпълнението на това 

изискване се отбелязва като неизвинено отсъствие. 



8 

 

/6/ Директорът въз основа на представените медицински документи и решение на ПС, определя 

със заповед учениците, освободени по здравословни причини от учебния предмет ФВС. 

Чл.21. Факултативната  подготовка се провежда извън задължителното учебно време и чрез нея 

се задоволяват специфичните и индивидуални потребности на учениците. 

Чл.22.Желание за обучение в ЗИП/РП/УП–А; СИП/ФП учениците декларират със заявление до 

директора две седмици преди края на учебната година. Часовете по СИП/ФП се вземат в 

извънучебно време, по график утвърден от директора. 

Чл.23. Часът на класа е един път седмично, включен е в седмичното разписание на училището 

/по график утвърден от Директора/ и се отразява в дневника. Допълнителният час на класа се 

провежда в регламентирано от Директора време и се вписва в определено за целта място в 

дневника. 

Чл.24. В учебно време учителите дават дежурства по график, утвърден от директора, като: 

1. Началните учители дават дежурства по график. Те имат следните задължения: 

а/ да поемат класа си в началото на учебния ден, като контролират учениците и през междучасията 

и носят отговорност за тях до последния за класа учебен час, след което ги предават на родителите 

/настойниците/ им. 

б/ началните учители преди обяд се явяват на работа в 7:30 ч. за посрещане на учениците на входа 

на училището и в класната стая и приключват работа в 13:30 часа. 

Началните учители след обяд се явяват на работа в 12:00 ч. за обедното хранене. 

в/ организират безплатното хранене на учениците в начален курс, на което присъстват и двамата 

учители. 

г/ напускат сградата последни, след като са осигурили безпрепятственото и напускане за всеки 

ученик от поверения им клас. 

2. Дежурният учител започва работа 15 минути преди началото на първия учебен час.  

3. Дежурният учител контролира дисциплината и поведението на учениците през междучасията. 

4. Дежурните учители на първия етаж всяка сутрин пускат стената и след приключване на 

учебните занятия имат за задача да изключат техниката. 

5. Всеки класен ръководител определя по двама дежурни ученици за седмицата, които отговарят 

за реда, чистотата на учебната стая, следят за опазване на имуществото и на вещите в нея. 

6. Обходните места за дежурство на учителите се определя от директора, като неразделна част от 

графика за дежурство. 

7. Дежурният учител своевременно съобщава на ЗДАСД за констатирани нарушения 

8. Уведомява учениците за отсъстващи учители, подпомага ЗДУД за промяна на учебната 

програма при възможност за осигуряване на учебния ден без прекъсвания за учениците; 
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Чл.25. Задълженията на дежурните ученици по класове са: 

1. Осигуряване на реда и дисциплината през междучасията. 

2. Почистване на дъската.  

3. Поддържане на чистотата в учебната стая и проветряването и през междучасията. 

4. Опазването на имуществото в стаята и на ученическите вещи. 

5. При констатиране на нарушения и повреди информират своевременно дежурния учител на 

етажа. 

6. При започване на учебния час докладват за отсъстващите ученици.  

Чл.26. Нанесените щети в училището се възстановяват от извършителите в тридневен срок от 

установяването им. В седемдневен срок, при неустановяване на извършителите, щетите се 

поемат от класа, в който е установено извършването им. 

Чл.27. През времето, когато учениците са във ваканция, учителите и служителите от училището 

могат да бъдат в платен отпуск. През ваканциите учителите и служителите дават дежурства по 

график, утвърден от директора. 

Чл.28. Работното време в училището през ваканционните дни за педагогическия персонал е 8 

астрономически часа. 

Чл.29. В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ действа следният пропускателен режим: 

/1/ Достъпът на родители и външни лица в сградата на училището да се осъществява според 

правилника за пропускателен режим на училището. 

/2/ За среща с учителите и ръководството само в определеното приемно време, след представяне 

на охранителя на документ за самоличност, съгласно правилник за пропускателния режим, 

утвърден със заповед №700/12.09.2019г. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.30./1/ Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от 

обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.  

/2/ Основните цели на оценяването са:  

1. Диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на 

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

2. Мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към 

подобряване качеството на образование.  
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/3/ Оценяване се извършва:  

1. В процеса на обучение;  

2. В края на клас или на етап от степен на образование;  

3. При завършване на степен на образование.  

Чл.31./1/ Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.  

/2/ Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа 

на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите 

изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или 

годишни оценки.  

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

резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за 

общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната 

подготовка и/или с държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по 

професия и/или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.  

/4/ 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.  

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

във факултативните часове от училищния учебен план. 

/6/ Изпитите са:  

1. Приравнителни;  

2. За определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;  

3. За промяна на оценката;  

4. За установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма 

по учебен предмет за определен клас;  

5. За установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт 

за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование и/или с държавния 

образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;  

6. Държавни зрелостни.  

Чл.32./1/ В зависимост от оценяващия оценяването може да е:  

1. Вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;  

2. Външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.  
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/2/ В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение 

може да е:  

1. Национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;  

2. Регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;  

3. Училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;  

4. Групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;  

5. Индивидуално – за отделен ученик.  

/3/ В края на ІV, VІІ се провежда национално външно оценяване за установяване степента на 

постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен 

стандарт за общообразователната подготовка.  

/4/ Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност 

и ежегоден анализ на резултатите от националните външни оценявания, който се използва за 

разработване на политики и мерки за гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на 

образованието.  

/5/ Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, 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.  

Чл.33./1/ Оценката съдържа качествен и количествен показател.  

/2/ Оценките, които може да се поставят, са "отличен (6)", "много добър (5)", "добър (4)", "среден 

(3)", "слаб (2)".  

/3/ В случаите когато 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.  

/4/ Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.  

/5/ Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ, както и от държавните зрелостни 

изпити може да се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват 

към оценките по ал. 2.  

/6/ В I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател. 

Във II и  III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател. От  

IV клас по всеки предмет се формира срочна и годишна оценка с количествен показател. 

/7/ 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".  
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/8/ Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната програма 

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

този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.  

Чл.34. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и 

организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен 

стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.  

 

ГЛАВА ПЕТА 

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл.35./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.  

Чл.36./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/ Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се 

явили на поправителни изпити в сесиите , могат да се явят на допълнителна поправителна сесия 

по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.  

Чл.37. /1/ Учениците от I до ІІI клас включително, които не са усвоили компетентностите, 

заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат 

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

повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или 

комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от 

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

задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия 

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

обучение може да продължи и през следващата учебна година.  

Чл.38. 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.  

Чл.39. /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.  

Чл.40. Ученик, който е в самостоятелна или задочна форма, при повтаряне на класа се обучава и 

се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб (2)".  

Чл.41. /1/ На учениците, завършили обучението си в I, II, III клас, се издава удостоверение за 

завършен клас.  

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

книжка.  

Чл.42. /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.  

Чл.43. /1/ Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се 

удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за 

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

придобиване на професионална квалификация.  

/2/ Учениците по чл.33, ал.7, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение за 

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

професионално обучение.  
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Чл.44. /1/ Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се 

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

квалификация.  

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

подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен 

зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература  

и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.  

/3/ Формирането на общия успех, както и условията и редът за организацията и провеждането на 

държавните зрелостни изпити се уреждат с държавния образователен стандарт за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците.  

/4/ Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват на национално равнище 

от учители и от преподаватели от висшите училища.  

/5/ Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност 

и ежегоден анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити.  

Чл.45. 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.  

Чл.46. 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.  

Чл.47. /1/ Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етап или степен на 

образование се определят с държавния образователен стандарт за  

информацията и документите.  

Чл.48. Поправителните изпити се провеждат в съответствие с Наредба 11/01.09.02016г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците. Директорът назначава със заповед 

комисии за организиране и провеждане на поправителните изпити за отделните учебни предмети, 

утвърждава график за тяхното провеждане и темите /билетите/ за всеки учебен предмет, като ги 

заверява с подписа си и печата на училището. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 
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УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

  

РАЗДЕЛ  І 

 

УЧИТЕЛИ 

 

Чл.49. Учителят в училището организира и провежда образователно- възпитателния процес по 

учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за 

пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда. 

Чл.50. /1/Членовете на училищната общност /учители, ученици, родители, административен и 

помощен персонал/ не си позволяват поведение, противоречащо на нормално дължимото 

уважение към всеки както в училище, така и в извънучилищните форми на общуване. 

    /2/Учителят трябва не само да дават знания и да формират умения, но и с държанието си да 

бъдат положителен модел за поведение на учениците.  

Чл.51. /1/ Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива 

на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален 

профил.  

   /2/ Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа 

за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на 

самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.  

Чл.52. Обществеността, административните органи и учениците изразяват почит и уважение към 

учителите. 

Чл.53. /1/ Учителските длъжности са: 

1. "Учител"; 

2. "Старши учител"; 

3. "Главен учител"; 

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

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър". 

/3/ Задълженията на учителите по ал.1 т.1-3 в училището са конкретизирани в ЗПУО и залегнали 

в индивидуалната им длъжностна характеристика. 

 /4/ Учител по физическо възпитание и спорт и по ДЧ по ФВС в училището, може да бъде лице с 

диплома за завършена степен на висше образование по съответната специалност и/или придобита 

проф. квалификация ,,треньор” по съответния вид спорт. 

Чл.54. Учителят има право: 

1. Да бъдат зачитани правата и достойнството му;  
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2. Да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в този закон;  

3. Да участва във формирането на политиките за развитие на детската градина, училището или 

центъра за подкрепа за личностно развитие;  

4. Да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си  

5. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния 

процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на 

информационните и комуникационните технологии; 

6. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора 

на учебник, по който ще се провежда обучението; 

7. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, 

както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация; 

8. Да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

9. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището; 

10. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения. 

11. Да проверява системно и оценява обективно знанията и уменията на учениците 

12. Да ползва полагаемия му се годишен отпуск по предварително заявен график  

Чл.55. Учителят няма право : 

1. Да прави размествания на часовете. 

2. Да използва методи и средства за преподаване, несъобразени с психическите и възрастовите 

особености на учениците. 

3. Да ползва учебния час за неучебни цели. 

4. Да проявява дискриминация и необективност при оценяването на знания и поведението на 

учениците, основаващи се на религиозно,етническа,имуществена, социална или политическа 

принадлежност на учениците или техните родители. 

5. Да накърнява човешките и гражданските права на учениците, колегите си и помощния 

персонал. 

6. Да прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да накърнява личното 

им достойнство 

7. Да отказва педагогическа помощ и съдействие по учебни въпроси на ученици и родители. 

8. Да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси. 

9. Да отказва изпълнението на решения на Педагогическия съвет, с които не е съгласен. 

10. Да организира дейности на политическа,религиозна и етническа основа в училището. 
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Чл.56. Учителите са длъжни:  

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

образователни стандарти;  

2. Да опазва живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на 

други дейности, организирани от институцията;  

3. Да зачита правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 

предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни;  

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. 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 

детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му 

усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и 

учениците.  

а/ Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия 

специалист.  

б/ 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. 

6. Общи задължения на заемащите длъжността ,,главен учител”; ,,старши учител”; ,,учител”: 

6.1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, 

включени в длъжностната му характеристика; 

6.2. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебния 

предмет "чужд език”, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги 

подпомага да усвояват книжовно езиковите норми; 

6.3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за 

осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

6.4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения; 

6.5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 
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6.6. Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина или 

обслужващото звено; 

6.7. Провежда извънкласни и извънучилищни дейности с ученици, за което подава заявление до 

директора и приложена декларация за съгласие от родителите, ако учениците са под 18 години 

учителят е длъжен, при необходимост, да преструктурира учебния материал. 

6.8. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация; 

6.9. Да информира родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на 

училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, 

да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и 

желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения чрез 

електронен дневник и индивидуални срещи; 

6.10. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът системно отсъства от учебни часове 

по преподавания от него предмет, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане 

на санкции по чл.84 ал.1 от този правилник. Проведените срещи с родителите да бъдат отразени 

в дневника на съответния клас срещу подпис на родителя; 

6.11. Да не ползва мобилен телефон по време на час /изключение е използването му с учебна цел/; 

6.12. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, детската градина, както и 

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

6.13. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител 

и на добрите нрави; 

6.14. Да не внася в училището, детската градина оръжие, както и други предмети, които са 

източник на повишена опасност. 

6.15. Да отразява в дневника взетия учебен материал веднага след приключването му. 

6.16. Да дежури в училище по определен график. 

6.17. Да провежда индивидуални срещи с родителите  в приемното му време или в друго удобно 

за двете страни време. 

6.18. Да провежда консултации на ученици, на които преподава, по учебния предмет, по който 

преподава, в приемното му време и по предварително утвърден график. 

6.19. В случай на получаване на информация за деца, които са жертва на насилие или в риск от 

насилие и при кризисна ситуация, да сигнализира незабавно на телефон 112 или в РПУ на МВР; 

дирекция ,,Социално подпомагане” и РУО- Пазарджик. 

6.20. Да уведоми училищната комисия по превенция и ръководството на училището за случаите 

по т.1 
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6.21. Да спазва Етичния кодекс на училищната общност; 

6.22. Редовно да използва и  попълва електронен дневник; 

6.22. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището; 

Чл.57. Специфични задължения на заемащия длъжността                                                                                           

“главен учител”: 

1. Планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището  

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

училището; 

3. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания 

за училището; 

4. Консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, 

при диагностика и оценка на резултатите на учениците; 

5. Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;  

6.Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към 

повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и 

учениците; 

7. Организира и провежда училищните кръгове на олимпиади и състезания  

8.Съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на 

олимпиади и състезания в училището; 

9. Следи за и координира дейностите по разработване и реализиране на програми и  проекти 

предложени от МОН, РУО и други организации и институции.  

10. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището.  

Задълженията по предходната алинея, за учебната 2019/2020 година, се изпълняват от г-жа 

Йорданка Прегьова 

 

Чл.58. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения: 

1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-

възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за 

общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и 

своевременно информира родителите; 

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

превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 
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3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

4. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и 

когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки по този 

правилник; 

5. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с 

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

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

6. Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик. 

7. Да организира и да провежда родителски срещи; 

8. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и 

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

9. Да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците от 

паралелката в случаите и по реда, предвидени в ЗПУО 

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

информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за 

спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната 

среда; 

11.Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване 

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

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

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

14.Провежда ДЧК за работа с училищна документация, консултации на родители и др. 

извънучебно време на класа си, по график, утвърден от директора; 

16. В началото на всяка учебна година и след всяка ваканция инструктира учениците по безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд като отразява това в книга за първоначален и периодичен 

инструктаж 

17. Съдейства при подпомагане на деца в неравностойно социално положение; 

18. Ежемесечно подава информация за извинените и неизвинените отсъствия на учениците на 

ЗДАСД;  

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

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

специалисти. 

20. Приема и предава в срок училищната документация (дневник, лични картони)  
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21. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и 

поведението на отделните ученици от паралелката. 

22. Първата родителска среща за учебната година протича при следния дневен ред: 

а/ Класният ръководител изготвя протокол, в който запознава родителите срещу подпис с: 

- Правилника за дейността на училището; 

- Училищният учебен план;  

- Правилник за пропускателния режим;  

- Правилник за училищна политика за справяне с тормоза сред учениците; 

- Дневен режим, график за провеждане на консултации от учителите, график за ДЧК, график 

за провеждане на учебния час по спортни дейности, график за провеждане на часовете по ФП, 

график за класни и контролни работи; 

б/ Предоставя за съгласуване с родителя: 

- Декларация за информирано съгласие; 

- Уведомление за съгласие за самостоятелно прибиране на ученици от начален етап; 

- Декларация за съгласие ученикът/ученичката да не се храни/ закуска, обяд. /отнася се за 

учениците от НЕ/; 

- Заявление за провеждане на учебен час извън училището, съгласно чл.66  

от ПДУ; 

- Служебна бележка от клуб, в който членуват; 

в/ Класният ръководител обобщава в доклад резултатите от подписаните декларации. 

г/ Класният ръководител отговаря за съхранението на цялата документация /в класьор/ до края 

на учебната година. 

 

Чл.59. Основни функции и задължения на педагогическия съветник: 

1. Диагностична функция: 

а/ Диагностициране на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици. 

б/ Диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческа сфера на 

учениците  

в/ Идентифициране на надарените ученици, както и на учениците със специфични образователни 

нужди 

г/ Диагностика за подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на 

учениците 

2. Консултативна функция :  

а/ Индивидуално консултиране на ученици: 



22 

 

- по проблеми, свързани с тяхното поведение 

- по проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстници, родители, учители 

- по психичното, личностното и интелектуалното им развитие  

б/ Консултиране на родители: 

- по проблеми на взаимоотношенията с техните деца   

- личностното, интелектуалното и поведенческо развитие на децата им , както и по проблеми, 

свързани с кариерното развитие / училищно, професионално и социално/ 

в/ Професионално консултиране на учители по проблеми, произтичащи от взаимодействията с 

учениците и колегите им  

г/ Групова работа: 

-обучение за развитие на социални умения и правене на социални избори 

-решаване на проблеми, свързани с рисково за здравето поведение-ограничаване на злоупотребата 

с психоактивни вещества/тютюнопушене,алкохол, наркотици/, превенция на 

зависимостите,рисково сексуално поведение и др. 

-изграждане на умения за справяне различни форми на насилие 

д/ консултиране на училищното ръководство и училищния състав по отношение на:  

-разработване на правилници,проекти и програми 

-училищния климат 

-решаване проблеми на училищното развитие 

3. Посредническа функция – при взаимодействие или решаване на конфликти между ученици, 

учители, родители и училищно ръководство. 

4. Педагогическият съветник е длъжен да спазва професионалната етика,да съхранява 

професионалната тайна, да зачита и защитава личното достойнство на учениците 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

 

I. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл.60. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за 

постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

Чл.61. Всяко дете, съответно ученик в СУ „Св. св. Кирил и Методий“има право:  

1. Да избира профила, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като 

избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове; 
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2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и 

задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при 

постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване; 

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

насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и 

способности; 

4. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при 

накърняване на правата и достойнството му; 

5. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, 

определени в нормативен акт; 

6. Да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора 

на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си; 

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

самоуправление; 

8. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, 

извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната 

общност; 

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

училищна дейност; 

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

негови права и интереси. 

11. Да получава от преподавателите консултации за организиране на самостоятелната си 

подготовка. 

12. Да бъде защитаван от училището при накърняване на личното му достойнство и нарушаване 

на човешките му права. 

13. Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от 

Министерския съвет. 

Чл.62.Ученикът е длъжен: 

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

2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на 

обучение; 

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

на добрите нрави  

4. Да бъде в училище не по-късно от десет /10/ минути преди началото на първия учебен час. 
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5. По време на час да изпълнява всички учебни задачи, възложени от преподаватели, да носи 

всички необходими материали за часа. 

6. Незабавно след биенето на първия звънец, учениците са длъжни да се отправят към класните 

стаи, като се движат тихо по коридора и стълбищата, да заемат местата си и се приготвят за 

предстоящия урок. Забранява се тичането, блъскането и говоренето на висок глас. 

7. Да посреща учителя готов за работа през часа, с всички изискани пособия и литература. 

8. Да се явява винаги със самостоятелно и добре изпълнени домашни и самостоятелни работи по 

всички учебни предмети. 

9. В часовете по физическо възпитание и спорт да се явява със спортно облекло. 

10. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага 

физическо и психическо насилие, свързано с религиозни, етнически и полови различия. 

11. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол 

в и около сградата на училището; 

12. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без 

разрешение на учителя /изключение е използването с учебна цел/; 

13. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на 

съучениците си по време на учебните часове; 

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

15. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за 

закрила на детето; 

16. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 

17. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване от учителя или 

директора; 

18. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него. 

19.Д представя на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка 

и бележника за кореспонденция;  

20. Да спазва правилата за поведение в паралелката и в училището;  

21. Да спазва правилника за дейността на институцията; 

Чл.63. В час по ФВС ученикът е длъжен: 

1. Да допринася за развитието на училищните спортни традиции 

2. Да не консумира храна  в час 

3. Да заема мястото си във физкултурния салон или спортната площадка  и да се подготви за 

работа след биенето на първия звънец ; да напуска сградата на училището по време на учебен час 

само след разрешение на учител по ФВС 
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4.  Да спазва установения ред по време на учебния час 

5. Ако ученикът не върне спортната екипировка до този срок се уведомява съответно – 

първо класният ръководител и след това родител 

6. Да изпълнява указания на учителите по ФВС при извънучилищни спортни мероприятия и 

състезания 

7. Ученик получил спортна екипировка от училище е длъжен да я съхранява и върне в 

изряден вид в срок от 3 (учебни) дни след като е приключило  спортното състезание. 

8. Да влиза с подходящ екип в часовете по ФВС  

Чл.64. През голямото междучасие учениците напускат училищната сграда при хубаво време. При 

лошо време остават в класните стаи и коридорите и носят лична отговорност за опазване на МТБ. 

Закусва се на определените за целта места. 

Чл.65. При инцидентно отсъствие на учител, учениците са длъжни да стоят в класната стая 15 

мин.след биенето на звънеца, след което дежурният ученик уведомява директора или ПДУД на 

училището, който дава своите разпореждания. 

  Чл.66. /1/ Извеждане от час на ученици за участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия, 

в това число и спортни дейности, които не са включени в националния спортен календар се 

осъществява по следния начин: 

1.Участието в дейностите да бъде заложено в годишното разпределение на учителя или да има 

покана от съответната институция. 

1.1. Учителят е длъжен, при необходимост, да преструктурира учебния материал. 

2. Подава се: 

2.1.заявление от учителя до директора на училището. 

2.2.декларация за съгласие  от родителите, валидна за съответния етап на обучение. 

3. Провежда се инструктаж по безопасност за всеки конкретен случай и протокол към него. 

4. Издава се заповед на директора. 

/2/ Правила, относно фото и видео заснемане на участниците в събития и проекти: 

1.Необходимо е присъстващите на организираните от учителите събития и проекти, да дадат 

информирано съгласие да бъдат снимани и също така да бъдат информирани по какъв начин 

снимките/видеото ще бъдат използвани. 

2.За целта:  

-учениците и техните родители/настойници е необходимо да попълнят декларация за 

информирано съгласие за видео и фото заснемане; 

-учителите преглеждат декларациите. При отказ за фото и видео заснемане, не фотографират / не 

заснемат тези ученици.  
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-учителите входират декларациите при техническия секретар и ги съхраняват в класьор на 

определеното за целта място в срок до края на съответната учебната година. 

Чл.67. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1.При представяне на медицинска бележка, която се попълва и подписва от лекаря извършил 

прегледа и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение. В медицинската бележка 

задъжително следва да е вписан номерът и датата на документа, изписани под коректно изписана 

диагноза с насочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка не може да 

предхожда датата на извършване на прегледа.  

2. Входиран документ от спортния клуб или др. клубове, в който членува; 

3. До 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя и входирани в канцеларията на 

училището; 

4. До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището  въз основа на 

писмено заявление от родителя, входирано в канцеларията на училището; 

5. При отсъствие по болест, родителите уведомяват класния ръководител и в тридневен срок 

представят медицинска бележка. 

Чл.68./1/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. 

/2/ Закъснения до 20 минути  без уважителни причини се считат за половин учебен час 

неизвинено отсъствие. 

Чл.69./1/За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват 

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

задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището 

определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на 

учебния срок и/или учебната година. 

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

оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

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

потребности не се отразява на формирането на срочна оценка. 

Чл.70. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и поне веднъж на срок 

се вписва в ученическата книжка от класния ръководител. 

 

II. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.72. /1/ Oсигурява се подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с 

държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.  



27 

 

/2/ Разработват се и се прилагат цялостни политики за:  

1. Подкрепа за личностно развитие на детето и 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 децата и с учениците 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 основа 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.  

Чл.73. /1/ Училището има етичен кодекс на училищната общност, който е изготвен от комисия и 

е приет на педагогически съвет. С него се запознават обществения съвет, училищното 

настоятелството и ученическото самоуправление. 

/2/ Етичният кодекс е изготвен по достъпен и разбираем за учениците начин.  

/3/ Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.  

Чл.74. /1/ На децата и учениците 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 всяко дете и на всеки ученик.  

/3/ За реализиране на общата и допълнителната подкрепа работят психолог или педагогически 

съветник, ресурсен учител и логопед.  

Чл.75. Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.  

Чл.76./1/ Общата подкрепа за личностно развитие включва:  

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;  

      3. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове;  
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      4. Консултации по учебни предмети;  

      5. Кариерно ориентиране на учениците;  

      6. Занимания по интереси;  

      7. Библиотечно-информационно обслужване;  

      8. Грижа за здравето;  

      9. Поощряване с морални и материални награди;  

 10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

 11. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;  

Чл.77. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва 

обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца и 

ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи.  

Чл.78. Кариерното ориентиране в училищното образование включва взаимнодопълващи се 

дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед 

подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или 

професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.  

Чл.79. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на децата и 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.  

Чл.80. 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.  

Чл.81. Децата и 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.   

Чл.82. Осъществяване на 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.  

Чл.83. /1/ Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:  

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;  

2. Ресурсно подпомагане.  

/2/ Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:  

1. Със специални образователни потребности;  

2. В риск;  
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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 детето или ученика.  

 

 

 

 

 

 

III. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.84. /Според Чл. 199. от ЗПУО/ 

/1/ За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото 

прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми 

за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците може да 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, като отстранения ученик се поема от определен по график 

учител, утвърден от директора на училището. 

/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.  
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Чл.85. /1/ Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато 

това налага промяна на профила, професията или специалността.  

/2/ Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за 

ученици, навършили 16-годишна възраст.  

/3/ Мерките по чл. 84, 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.  

/4/ Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна 

форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.  

/5/ Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 

нарушение на здравето, посочено в медицински документи.  

Чл.86./1/ За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл.84, ал.1. 

Мерките по чл.84, ал.2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл.84, ал.1.  

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

на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.  

Чл.87./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 "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.  

Чл.88./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. 84, ал. 3 се налага със заповед на директора.  

Чл.89./1/ За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 84, ал. 1 директорът 

задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 84, ал. 1, т. 3 – 5 – и съответните 

териториални структури за закрила на детето.  

/2/ В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или 

от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, 

но със съгласието на родителите си.  

/3/ Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено 

да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването 

задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.  
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/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. 84 от този правилник се определят 

с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  

Чл.90. /1/ Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 

88  

     /2/ В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането ѝ. 

    /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.  

Чл.91. /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. 84, 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.  

Чл.92. /1/ Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени.  

/2/ По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото 

училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката 

или в училището, в което е преместен.  

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

Чл.93. За неизпълнение на задълженията си по този правилник, както и за допускане на 

неизвинени отсъствия, на учениците се налагат дисциплинарни санкции и мерки. 

/1/Санкцията “Забележка” се налага, по предложение на класния ръководител или учител, в 

следните случаи: 

1. Допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия; 
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2. Неспазване на реда в класната стая; 

3. При три явявания в рамките на един учебен срок без спортен екип в часовете по ФВС; 

4. Регистрирани над 5 забележки в дневника относно дисциплината и поведението на 

ученика. 

5. За използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешение на учител; 

6. Повреждане на училищно имущество; 

7. Тютюнопушене в сградата и двора на училището; 

/2/. Санкцията преместване в друга паралелка в същото училище се налага в следните случаи: 

1. При прояви на насилие: вербална агресия – обидни изказвания, ругатни, подигравки, 

унижаващи достойнството епитети, прояви на дискриминация и други подобни; 

2. За системно нарушаване на дисциплината 

3. За употреба на алкохол и наркотици в и около сградата на училището; 

4. За кражба или унищожаване на училищно или чуждо имущество; 

5. За организиране и провеждане на хазартни игри; 

6. За фалшификация на училищна документация; 

7. За неуважително отношение към учител или служител на училището; 

/3/ Санкцията “Предупреждение за преместване в друго училище” се налага в следните случаи: 

1. За допуснати от 10 до 15 неизвинени отсъствия; 

2. При прояви на насилие: вербална агресия – обидни изказвания, ругатни, подигравки, 

унижаващи достойнството епитети, прояви на дискриминация и други подобни; 

3. При налагане на мярката „отстраняване от учебен час” повече от 5 пъти за един учебен 

срок; 

4. За внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители; 

5. За системно нарушаване на дисциплината, регистрирани над 10 забележки в дневника на 

паралелката за един учебен срок; 

6. За употреба на алкохол и наркотици в и около сградата на училището; 

7. За кражба или унищожаване на училищно или чуждо имущество; 

8. За организиране и провеждане на хазартни игри; 

9. За фалшификация на училищна документация; 

10. За неуважително отношение към учител или служител на училището; 

11. За многократно използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешение на учител. 

/4/ Санкцията “Преместване в друго училище” се налага за системни нарушения на този 

правилник и сериозни провинения като: 
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1. Допуснати над 15 неизвинени отсъствия, с изключение на учениците от последния 

гимназиален клас.  

2. Особено тежки прояви на агресия и насилие; 

3. Унищожаване на официална училищна документация; 

4. За системно използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешение на учител, 

когато това е довело до проваляне на учебен час, застрашило живота и здравето на учител или 

ученик. 

/5/ Санкцията “Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение” се прилага за 

ученици, навършили 16 години и се налага за тежки и системни нарушения. 

/6/ При констатиране на повторно нарушение, за което ученикът вече е санкциониран и срокът на 

санкцията не е изтекъл, се налага следващата степен на дисциплинарна санкция. 

/7/ Мерките за превенция и преодоляване на проблемно поведение се реализират в свободното от 

учебни часове време за ученика: 

1. За ученици до 14 години:  

а/ почистване на тревните площи и поливане на цветята;  

б/ почистване на учебни маси; 

в/ подреждане на класни стаи; 

2. За учениците над 14 години:  

а/ измитане на училищния двор; 

б/ снегопочистване; 

/8/ Задължително е наличието на писмена информираност на родителя за времето, срока, и вида 

на наложената санкция, която се отразява в дневника на класа и личния картон на ученика. 

Чл.94./1/.За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна 

или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от 

задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на 

педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за 

завършване на учебния срок и/или учебната година, при следната процедура: 

1. Учителят по съответния предмет своевременно уведомява родителите, ако ученикът системно 

отсъства от неговите учебни часове чрез срещи отразени в дневника на съответния клас срещу 

подпис на родителя; 

2. Учителят изготвя мотивирано предложение /в което излага факти, доказващи причините за 

системните отсъствия/ и го входира в канцеларията на училището; 

3. Педагогическият съвет на свое заседание разглежда постъпилото предложение; 
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4. По решение на Педагогическия съвет, директорът със заповед определя условията и реда за 

оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година на ученика; 

/2/.За ученик, който в края на учебната година няма оформени годишни оценки, без да са налице 

уважителни причини за това, повтаря учебната година. 

Чл.95.Процедури по налагане на санкция: 

/1/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и 

за правата на родителя в процедурата по налагане на санкция. 

/2/ За всяко производство по налагане на санкция по чл.84 от ПДУ се спазва следната процедура: 

1. Определя се докладчик, който е учител, преподаващ на ученика или педагогически съветник; 

2. Преди налагане на санкциите и на мярката, директорът изслушва ученика и проверява фактите 

и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.  

3. При налагането им се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните 

особености на ученика.  

4. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. 

5. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на учител, педагогически 

съветник или помощник-директор. 

6. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да 

бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици. 

7. Срещите по чл. 199 от ЗПУО се протоколират и се подписват от участващите в тях. 

8. Преди налагане на всички видове мерки и санцкции, с изключение на „забележка”, 

задължително се уведомява Дирекция "Социално подпомагане'' по настоящ адрес на ученика, 

представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на 

интересите на ученика. Информирането се извършва с изготвяне на писмо от класния 

ръководител, подписано от класния ръководител, педагогическия съветник и директора. 

9. Наложените санкцкии и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

характеристиката на ученика.  

10. Наложената санкция „забележка” се обявява от класния ръководител пред класа. 

/3/ Санкцията „забележка”, се налага от директора по предложение на класния ръководител, а 

всички останали – от директора, след решение на ПС.  

/4/ Мярката по отстраняване на ученика от училище се налага със заповед на директора, по 

предложение на педагогическия съвет. 

/5/ Санцкиите и мерките, както и тяхното отменяне, се оформят със заповед на директора, която 

се издава до три дни след провеждане на ПС. 
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/6/ За всяка санкция директорът издава мотивирана заповед с детайлно описание на причините, 

довели до налагане на санкцията и срока на санкцията.  

/7/ Отмяната на санкцията се извършва: 

1. С изтичане срока на санкцията; 

2. С решение на Педагогическия съвет; 

3. Със заповед на Началника на РУО гр. Пазарджик. 

Чл.96. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. 

Чл.97../1/Ученикът след завършено основно образование има право да получава стипендия при 

условия и ред, определен с нормативен акт на МС 

/2/Документите на учениците се разглеждат от комисия назначена със заповед на директора на 

училището. 

/3/Комисията изготвя критерии за получаване на стипендии за постигнати образователни 

резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. 

/4/Критерии за получаване на стипендии: 

1. За постигнати образователни резултати   

а/ успех – отличен 6,00 

б/ успех – отличен: 5,50 – 5,99 

2. За подпомагане на достъпа до образование и  предотвратяване на отпадането 

а/ успех – много добър: 4,50 – -5,49 

б/ среден доход на член от семейство за последните шест месеца, по-нисък от средният за 

страната. 

/5/ Критерии за лишаване от стипендия/отнася се за отлична и за социална/. 

1. При направени над 10 неизвинени отсъствия – отнемане на стипендията до края на учебната 

година. 

2. При направени над 150 извинени отсъствия за учебен срок, с изключение на отсъствия 

направени след прекарани заболявания с по-дълготраен характер /операция, счупен крайник/ или 

отсъствия на изявени талантливи ученици и спортисти – до края на учебния срок. 

3. Повреда на МТБ – отнемане за един месец. 

4. Поведение, уронване престижа на училището – в училище и на извънучилищни мероприятия – 

с писмен доклад от преподавателя – за един месец. 

/6/Ако на ученик бъде наложена санкция със заповед на Директора на училището, по предложение 

на Педагогическия съвет, той губи правото си на стипендия. 

/7/Стипендии не се получават считано от месеца на наложената санкция. 
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/8/Получаването на стипендията се възстановява след изтичане или отмяна на санкцията, което е 

станало причина за отнемането ѝ. 

 

Чл.98. Външен вид: 

/1/ Членовете на училищната общност трябва да идват на училище чисти и спретнати. Униформа 

не се изисква. 

/2/ Носенето на дискретни знаци и бижута, определящи личната привързаност към някаква 

религия и идея, е допустимо в училище. Но показните знаци, които сами по себе си представляват 

расистки или дискриминационни символи, са забранени. 

/3/ Недопустимо е явяването в училище с провокиращо облекло и прически. Неспазването на това 

изискване се санкционира съгласно училищния правилник. 

/4/ В часовете по физкултура не се допуска присъствие на ученик без задължителното 

униформено облекло – спортен екип и маратонки. Всяко явяване без спортен екип се отразява в 

ученическата книжка и дневника на класа, а класният ръководител уведомаява родителя за това в 

едноседмичен срок 

/5/ Задължение на всеки учител е да сигнализира за неспазване на изискванията за външен вид, 

утвърдени с този правилник. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

 

РОДИТЕЛИ 

 

Чл.99./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, както и електронният дневник на паралелката. 

/4/ 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;  
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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 или със съответната педагогическа система в ПДГ;  

4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, 

които засягат права и интереси на детето или ученика;  

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

по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на 

децата им;  

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

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

за личностно развитие. 

/8/Родителите имат следните задължения: 

1. Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование 

и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на 

детето или ученика;  

2. Да запишат при условията на чл. 12 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 ПДГ и в училищната 

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

4. Да спазват правилника за дейността на училището и центъра за подкрепа за личностно развитие 

и да съдействат за спазването му от страна на детето и 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, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния 

ръководител или директора по график, който е вписан в бележника. 

/6/ Желателно е родителите да установяват контакт със съответния класен ръководител не по-

рядко от един път месечно. 

/7/ Родителите получават пълна информация за успеха и поведението на техните деца, както и 

консултации за обучението и възпитанието на учениците в приемното време на учителя, по 

график утвърден от директора. Този график се изнася на информационното табло и се вписва в 

ученическите книжки от класния ръководител за всеки учебен срок; 
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(8) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение са длъжни да осигурят 

необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и 

да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните 

потребности и интересите на детето. 

Чл.100./1/ Общи родитело-учителски срещи се провеждат най-малко един път през учебен срок.  

/2/При необходимост, през учебната година по класове се организират допълнителни родитело-

учителски срещи след предварително информиране на ръководството на училището. 

Чл.101./1/ Родителите на ученици, които са причинили повреди на училищното имущество, са 

длъжни да закупят и възстановят в тридневен срок увреденото имущество или нанесените 

материалните щети по сградния фонд на училището.  

/2/Всяка невърната, загубена или повредена книга от училищната библиотека, се заплаща в троен 

размер или се закупуват. 

/3/ Родителите да не позволяват на децата си да носят в училище скъпи вещи и големи суми пари, 

за чиято повреда или изгубване училището не носи отговорност. 

 

 

ГЛАВА СЕДМА 

 

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

 

Чл.102./1/ В предучилищното образование се ползват познавателни книжки и учебни помагала.  

/2/ В училищното образование се ползват учебници и учебни помагала.  

Чл.103 Учениците от І до VІІ клас и дезата от ПДГ ползват безплатни учебници и учебни 

помагала, осигурени чрез целево финансиране по ПМС №104 от 10.05.2003 година, като 

ползването е регламентирано чрез НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала: 

Чл.104./1/Продължителността за ползване на учебниците и учебните помагала от учениците е 

както следва: 

1. Учебни помагала – една учебна година, 

2. Учебници за І клас – една учебна година, 

3. Учебници за ІІ-VІІ клас –за срок определен от Министъра на образованието и науката, в 

зависимост от съдържанието и техническата характеристика на учебника. 

/2/След приключване на учебните занятия за съответната учебна година учениците връщат 

учебниците 
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/3/При преместване на ученик в друго училище, същият е длъжен при получаване на  

удостоверение за преместване да върне получените от училището учебници, което да бъде 

отразено в протокола за получаване на безплатни учебници от 1-7 клас.. 

/4/При записване на нов ученик в училището се  осигурява  комплект учебници и учебни помагала 

за ползване през учебната година. 

/5/Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на учебниците. 

/6/Когато ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане 

на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следващата учебна година, 

родителите/настойниците/ на ученика възстановяват учебника. 

/7/За получените и върнатите от ученика учебници в училището се водят приемо- предавателни 

протоколи за отчитане на безплатните учебници от домакина. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ОСМА 

 

НАРУШЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ РЕД И ТЯХНОТО САНКЦИОНИРАНЕ 

 

Чл.105. За постъпки, които са в разрез с обществените норми на поведение, изискванията за ред, 

дисциплина и безопасност в училище, както и за похабяване на училищната собственост 

учениците носят лична отговорност.  

Чл.106. Всяко нарушение на реда и дисциплината в училище задължително се документира. 

Единствено в този случай поведението на ученик /ученици подлежи на обсъждане от ПС. 

Чл.107. На учениците се забраняват и санкционират следните поведенчески прояви: 

1. Идване на училище в неприличен външен вид; 

2. Влизане в пререкания с представител на педагогическия или непедагогическия персонал 

на училището; 

3. Създаване на пречки на учителите при изпълнение на служебните им задължения;  

4. Прилагане на психическо и физическо насилие над съученик / ци; 

5. Непредставяне при поискване на ученическа книжка (бележник); 

6. Преписване, подсказване или друг вид измама при различни форми на изпитване и 

проверка на знанията; 
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7. Унищожаване или недобронамерена намеса в работата на друг ученик; 

8. Нарушаване на учебния процес чрез използване на комуникационни средства (GSM, 

дискмени и др.); 

9. Влизане в учебно и извънучебно време в сайтове с порнографско съдържание и с насилие, 

както и осъществяване на запознанства в Интернет;  

10. Бягство по какъвто и да е повод от учебен час; 

11. Внасяне в учебните стаи на храни, алкохолни и безалкохолни напитки, кафе и др.; 

12. Замърсяване на сградата и района на учебното заведение; 

13. Тютюнопушене в сградата, пред главния вход и в района на училището; 

14. Повреждане на училищно имущество; 

15. Изписване на неприлични изрази и драскане по фасадата на училището; стените на 

коридори и кабинети, по чинове, маси и столове;  

16. Игра на карти, каране на ролери и скейтборд на територията на училището и училищния 

двор;  

17. Непристойни прояви на извънучилищни мероприятия, които уронват престижа и доброто 

име на училището. 

Чл. 108. Преди налагане на санкция на ученик се спазва процедура, която за СУ “Св. св. Кирил и 

Методий “включва следното:  

1. Учителят представя кратко, точно и ясно наблюдаваното от него нарушение на училищния 

ред в графа “Бележки за дисциплината” в дневника на класа и в ученическата книжка на 

провинилия се. 

2. След внесена забележка в дневника, класният ръководител осигурява среща на колегата си 

с родителите на ученика / учениците и документира отново в дневника на класа. 

3. Когато няма промяна в поведението на ученика / учениците,  учителят писмено уведомява 

за съответните дисциплинарни нарушения ръководството на училището. 

4. След преценка на нарушението, класният ръководител отправя писмен доклад до 

директора за „Забележка” по чл. 199 от ЗПУО; 

5. След изясняване на фактите, се взема мнението на Педагогическия съвет, който решава 

дали да предложи санкция по чл.199 от ЗПУО.  

Чл.109. Когато санкцията на ученика се налага поради неизвинени отсъствия необходимите 

предварителни условия са: 

1. Документация, удостоверяваща броя неизвинени отсъствия; 

2. Своевременното информиране на родителите за направените неизвинени отсъствия, както 

и за пристъпването към съответната санкция; 
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3. Писмен доклад от класния ръководител до директора на училището. 

4. Писмено уведомяване от класния ръководител на дирекция ”Социално подпомагане” по 

местоживеене на ученика за броя неизвинени отсъствия и пристъпването към санкция (да се 

посочи степента на санкцията). 

Чл.110. Преди налагане на санкция по ал.1 на чл.199 от ЗПУО ученикът има право да бъде 

информиран и консултиран от представител на дирекция “Социално подпомагане” по 

местоживеене с цел защита на неговите права и интереси. 

Чл.111. На заседанието на ПС задължително се изслушва ученикът или определено от него друго 

лице – учител, ученик, защитник. На заседанието може да присъства и родителят на ученика.  

Чл.112. За виновно неизпълнение на задълженията си по този правилник учениците носят 

дисциплинарна отговорност и се наказват на основание чл.199 от ЗПУО 

Чл.113. Ученици, навършили 16 години, и ученици от 12-те класове, при наличие на условия за 

налагане на санкция “Преместване в друго училище до края на учебната година”, се наказват с 

“Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение”.  

Чл.114./1/ При определяне на вида санкция е задължително прилагане на принципа степенуване 

по тежест. 

/2/Изключения се правят в следните случаи: 

1. Грубо накърняване авторитета и достойнството на ученик, учител и друг представител на 

педагогическия и непедагогическия персонал на училището; 

2. Малтретиране и нанасяне на побой над физическо лице (ученик, учител, служител и др.); 

3. Внасяне, употреба и разпространение на цигари, алкохол и наркотици в сградата и района 

на училището; 

4. Умишлено унищожаване или подправяне на задължителна училищна документация; 

5. Вандализъм с училищно имущество; 

6. Участие в хазартни игри на територията на училището и училищния двор; 

7. Отнемане на лични вещи от ученици, учители и служители; участие в кражби и грабежи; 

8. Внасяне на средства за нападение и отбрана /оръжие/, взривни материали (вкл. пиратки, 

бомбички и др.) в сградата и двора на училището; 

9. Упражняване на телефонен тероризъм; 

10. Провокиране на конфликти на религиозна основа, членуване в секти, забранени от 

официалните власти и др. подобни неформални обществено-деструктивни организации. 

Чл.115. Когато проява на ученик съответства на горепосочената група, училището информира за 

поведението му общинските служби и звена, ангажирани с проблемите на противообществените 

прояви, след което наказва провинилия се по чл. 199, ал 1. т. 4 или 5 на ЗПУО. 
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Чл.116./1/ Санкциите на учениците се налагат със заповед на Директора 

1. Като по т.1 и 2 на чл. 199 /1/ от ЗПУО - по предложение на класния ръководител, 

2. По т.3, т.4 или т.5 - по предложение на Педагогическия съвет.  

/2/В срок до 3 дни от издаването на заповедта на Директора на училището, класният ръководител 

внася в ученическата книжка, в дневника на класа и личния картон вид, причина за налагане и 

срок на санкцията. 

Чл.117./1/ Санкциите, наложени по предложение на класния ръководител или преподавател, 

важат за текущата учебна година.  

/2/Ако санкцията е наложена по-малко от 30 дни до края на учебните занятия, тя влиза в сила от 

началото на следващата учебна година (изключение за учениците от 12-ти клас).  

/3/Санкциите по чл.199 от ЗПУО се заличават с изтичане на учебната година или предсрочно по 

предложение на класния ръководител и след разглеждане на Педагогически съвет, със заповед на 

Директора на СУ“ Св. св.Кирил и Методий “.  

/4/Наложените санцкии и тяхното заличаване се вписват в ученическите книжки, дневника на 

класа и характеристиката на ученика от класния ръководител 

 

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

 

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

 

Чл.118./1/ Училището учредява свой награден фонд, за който се отделят средства от спонсорство, 

стопански инициативи и др. 

/2/За отличен успех, за научни и практически постижения в дадена научна дисциплина, за 

успешно представяне на състезания, конкурси, олимпиади учениците получават следните 

награди: 

1. Похвала от директора на училището или ПС с вписване в дневника на класа и ученическата 

книжка на ученика; 

2. Похвална грамота; 

3. Благодарствено писмо за достойни прояви; 

4. Предметна награда; 

5. Връчване на плакети на зрелостниците за отличен успех и други постижения. 
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/3/Наградите се присъждат от ПС по предложение на класния ръководител, административното 

ръководство или УН. 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл.119..Целта на квалификационната дейност в СУ “Св. св.Кирил и Методий”е повишаване 

професионалната компетентност на учителите, усъвършенстване на професионалните им умения 

и се осъществява от методическите обединения. 

Чл.120./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/ Директорите на училища са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

Чл.121./1/ Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на 

квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации. 

/2/ Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез 

система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от 

квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

/3/ Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на 

организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.  

/4/ Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 

по ал. 3.  

/5/ Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез 

квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието 
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след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за статута 

Чл.122./1/ Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 

организира и чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и 

национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични 

часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.  

/2/ Училището осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 

академични часа годишно педагогическите специалисти в зависимост от наличните средства.  

Чл.123./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, 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.  

Чл.124./1/ Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти 

може да придобиват професионално-квалификационни степени.  

/2/ По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-

квалификационна степен.  

Чл.125./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 детската градина или училището, професионалните му изяви, 

професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите 

резултати с децата и 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. 
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ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл.126./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/ Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при кариерното развитие на ресурсните и болничните 

учители.  

/4/ Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите, се 

осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се 

извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото 

правоотношение.  

/5/ Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, 

както и резултатите от атестирането им.  

/6/ По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна 

степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо 

от учителския стаж.  

/7/ 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 

 

 

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 

 

ПООЩРЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
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Чл.127./1/ Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за 

високи постижения в предучилищното и училищното образование.  

/2/ Министърът на образованието и науката и началникът на регионалното управление на 

образованието със заповед може да учредяват награди за педагогическите специалисти на 

национално, съответно на регионално ниво.  

Чл.128. Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за 

образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си и организирани 

специални церемонии за целта.  

 

 

 

 

 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА 

 

РИТУАЛИ, СИМВОЛИ И ТЪРЖЕСТВА 

 

Чл.129./1/ Педагогическият съвет утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с 

училищното настоятелство, обществения съвет и родители на учениците от училището. 

/2/ В часа на класа се обсъждат ритуалите и символите в училище. 

Чл.130./1/ За ритуалите и тържествата в училището се избират знаменни групи. 

/2/ Участниците в знаменните групи са ученици от училището постигнали високи резултати в 

учебната, извънкласната и спортната дейност. 

/3/ Изборът им се извършва от Ученическия съвет и се утвърждава от Педагогическия съвет на 

училището, съгласува се с УН и Обществения съвет. 

/4/ Смяната на участниците в знаменните групи става при изпращане на абитуриентите.  

/5/ Имената на учениците, участващи в знаменни групи се вписват в летописната книга на 

училището. 

/6/ Униформата  на знаменните групи включва: 

1. Бяла блуза ; 

2. Черен панталон, черна пола, черни обувки; 

3. Трикольорна лента, бели ръкавици; 

Чл.131. Утвърдени символи на училището са: 

1. „Ключ на знанието“ 
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2. Училищно знаме  

3. Химн на училището 

Чл.132. Мястото на провеждане на ритуалите е в зависимост от сценария на съответното 

тържество. 

/1/ „Ключът на знанието“ се връчва в началото на учебната година на първокласниците от изявен 

ученик в 12 клас.и го връщат на цероманията за изпращане на дванадесетокласниците или при 

получаване на свидетелствата за завършен първи клас. 

/2/ По традиция първият записал се ученик в първи клас оповестява началото на новата учебна 

година; 

/2/ Ритуалът за изпращане на абитуриентите е ежегоден.  

Чл.133./1/ Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС. 

/2/ Отговорниците, определени в Годишния план на училището предлагат проектосценарий на ПС 

една седмица преди откриване на учебната година и 20 дни по-рано за останалите тържества и 

спортни изяви. 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

 

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ 

 

Чл.134. Здраве 

/1/. Посещенията в медицинския кабинет по време на учебните занятия става в изключително 

спешни случаи. В подобни случаи ученикът се придружава до кабинета от свой съученик, който 

се връща веднага, щом медицинското лице се заеме с болния. Посещението в медицинския 

кабинет се регистрира от медицинското лице  

/2/. Болен или наранил се ученик не може по своя инициатива да напуска учебната сграда без 

предварително съгласие на медицинското лице, класния ръководител или директора и без да е 

уведомен родител. Всички инциденти, дори най-леките, задължително се съобщават на 

медицинското лице и на директора; 

/3/. Вземането на медикаменти от учениците по време на учебния процес става само в 

присъствието на медицинското лице след представяне на съответния официален документ от 

личния лекар /предписание, рецепта/. 

 

 

Чл.135. Пожар и евакуация. 
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/1/. Евакуационните схеми са поставени в коридорите. Всеки е длъжен да се запознае с тях в 

началото на учебната година и да участва в практическите занятия един път годишно. 

Чл.136. Кражби и загуби. 

/1/. Родителите трябва да се грижат за това, децата им да не носят в училище ценни вещи и големи 

суми пари. Училището не носи отговорност за загуби и кражби, включително на пари и ценни 

вещи. 

/2/. Всеки, който намери чужди вещи, трябва незабавно да ги предаде на директора. 

Чл.137. Опасни и взривни вещества. 

/1/ Внасянето в училище на опасни предмети – огнестрелно оръжие, ножове, аерозоли, кибрит, 

пиратки или химически вещества /включително медикаменти/, които може да са опасни за 

здравето и не са свързани с учебната дейност, е забранено. 

/2/ Забранено е внасянето и използването от ученици на музикални възпроизвеждащи устройства 

в училище. 

/3/ Използването на мобилни телефони и електронни игри по време на учебен час и други учебно-

възпитателни дейности е забранено. 

Чл.138. Комитет по охрана на труда. Комитета по охрана на труда има задължението да прави 

периодично предложения за мерки, гарантиращи сигурността на учениците и за подобряване на 

хигиената. Тя се отчита за своята дейност два пъти в годината пред ПС. 

Чл.139. Застраховки. Въпреки че не е задължително, е препоръчително всеки родител да 

застрахова детето си против злополука. Изборът на застрахователна агенция се прави от 

Училищното настоятелство. 

 

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл.140. Управлението на училището се осъществява от директора, подпомаган от заместник –

директори по учебната, учебно-творческа и административно-стопанската дейност. 

Чл.141. Директорът, като орган за управление на училището: 

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; 

2. Спазва и прилага държавните образователни изисквания; 

3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически 

и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия; 
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5. Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане 

с бюджетните средства; 

6. Сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, служителите и 

работниците по реда на Кодекса на труда; 

7. Обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието 

в 3-дневен срок от овакантяването им; 

8. Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона 

за народната просвета и с този правилник; 

9. Организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с 

държавните образователни изисквания; 

10. Подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен 

на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния 

герб; 

11. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за 

народната просвета; 

12. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната училищна и 

учебна документация; 

13. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището; 

14. Изготвя и утвърждава длъжностно разписание на персонала и  поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати; 

15. Осигурява заместване на отсъстващи учители по: НП „На училище без отсъствие”, мярка „Без 

свободен час”, трудов или граждански договор, вътрешно заместване или по друга НП. 

Чл.142. Заместник директорът по учебната дейност и заместник директорът по учебно-творческа 

дейност изпълняват следните основни функции и задължения:  

1.Подпомага директора при осъществяването на учебно–възпитателната и творческата дейност и 

го замества при необходимост. 

2.Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни изисквания като: 

а/организират изпълнението на учебните планове и програми 

б/ръководят учебната дейност на учителите, контролират организацията на учебния и творчески 

процес 

в/организират и контролират изработването и изпълнението на седмичното разписание 

г/организират и контролират учебно-възпитателната дейност чрез посещение в учебните часове 

на учителите за наблюдаване организацията на учебния час, провеждане на контролни и класни 

писмени работи,тестове,анкети и др.за оценяване ефективността на дейноста им. 
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д/организират провеждането на изпити /ДЗИ„ НВО,поправителни и приравнителни, изпити за 

самостоятелна форма / 

е/организират и контролират допълнителната работа на учителите с учениците със специфични 

образователни потребности  

  3.Участват в разработването на Списък-образец №1 за разпределяне учебните часове и 

седмичното разписание. 

4.Изпълняват в рамките на работния ден преподавателската заетост, в съответствие с утвърдените 

нормативи. 

5.Изпълняват задачи, възложени му по компетенции ,съгласно изискванията на КТ,ЗПУО, и 

др.нормативни актове. 

6.Подпомагат директора при организирането и контролирането обхвата на децата подлежащи на 

задължително обучение. 

7.Участват в организирането на заседанията на Педагогическия съвет. 

8.Отговарят за правилното водене и съхраняване на учебната и училищна документация,в 

съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН. Най-малко веднъж месечно 

контролира документацията , в която се регистрират текущите резултати на учениците. 

9.Съгласувано с директора осъществяват връзки  с ОбС и Общинска администраци, както и с 

РУО-Пазарджик. 

10. Разработват, координират и управляват проекти 

11.Подчинени са пряко на директора на училището. 

Чл.143. Заместник-директорът по административно-стопанската дейност изпълнява следните 

основни функции и задължения: 

1.Подпомага директора при организирането и контрола на административно-стопанската работа 

в училището, като организира и контролира: 

а/работата на непедагогическия персонал на училището 

б/воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните отношения 

в/снабдяването на училището със социалната инфраструктура /спонсориране, помощи, дарения и 

други/ 

г/снабдяване на училището с необходимата организационна техника и материали 

2.Осигурява училищната и учебната документация и носи отговорност за съхраняването и. 

3.Осигурява учебния процес с необходимите учебници, учебно-технически средства,пособия и 

други след съгласуване с учителите изамесник  -директора по учебната дейност. 

4.Осигурява изпълнението на изискванията по противопожарна охрана и хигиена на труд, както 

и дейността на училището при природни бедствия и крупни производствени аварии. 
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5.Подготвя и предлага на директора: 

а/ проекти на договори за предоставяне на страдания фонд на училището за нуждите на граждани, 

стопански организации,фирми и други в съответствие с действащата законова уредба 

б/ проекти на договори с целия персонал на училището 

6.Участва в разработването на : бюджета,щатното разписание,седмичното разписание, вътрешно 

нормативната уредба,свързана с организацията  и определянето на работната заплата 

7.Подпомага директора при решаването на социално-битовите проблеми на педагогическия и 

непедагогическия персонал 

8.Съхранява и обработва личните дела на учителите и служителите, води отчет за отпуските 

9.Има право да изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност, в зависимост от 

утвърдените нормативи. 

10.Води Книгата за даренията и контролира изпълнението на желанието на дарителя. 

11.Поддържа връзки с родителската общественост, ведомства, фирми и др.организации. 

12.Подчинен е пряко на директора на училището 

Чл.144./1/ Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в 

училището развитие е педагогическият съвет.  

/2/ Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-

директорите без норма на преподавателска работа.  

/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. 

Чл.145. Педагогическият съвет  има следните функции : 

1. Приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година; 

2. Приема правилника за дейността на училището; 

3. Приема училищния учебен план; 

4. Избира формите на обучение; 

5. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението; 

6. Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на 

нормативните актове; 
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7. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

8. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на санцкии в 

съответствие с ЗПУО 

9. Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за 

осъществяването им; 

10. Взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение; 

12. Утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от училището; 

13. Утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или 

с родители на учениците от училището. 

14. Утвърждава стипендиите на учениците 

15. Обсъжда и взема решение по анализа на здравословното състояние и физическата 

дееспособност на учениците. 

16. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

17. Приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

18. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи;  

19. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

20. Участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната 

общност;  

21. Запознава се с бюджета на  училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

22. 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; 

Чл.146./1/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. 

Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най- малко 1/3 от числения 

му състав. 

/2/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от 

числения му състав. 

/3/ Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано 

мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат 

по образованието. 

/4/ Педагогическият съвет работи по Тематичен план, утвърден от Директора.Заседанията се 

провеждат в рамките на установеното работно време на учителите.За всяко заседание се води 

протокол, като окончателното му оформяне да става в срок от три дни след заседанието. 
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Чл.147. Методически съвет: 

/1/ Методическата дейност се организира, планира и ръководи от Методически съвет. 

/2/ В него участват председателите на МО. 

/3/ Методическият съвет има за цел да осъществява вътрешно-училищната квалификация с цел 

оптимизиране на учебно-възпитателната работа. 

/4/ В методическите обединения за вътрешна училищна квалификация се включват учители по 

сродни учебни предмети. 

Чл.148.Методическите обединения работят по планове, изработени от председателите съвместно 

с членовете и одобрени от директора на училището. 

Чл.149./1/МО подпомагат учителите в: 

1. Научно-изследователската работа. 

2. В разработване и обсъждане на доклади. 

3. Провеждане и обсъждане резултатите от контролни, класни и тематични тестови проверки. 

4. Осъществяване на връзки със социални партньори за оптимизиране на качеството на 

учебно-възпитателната работа. 

5. Следване на новостите по тяхната специалност. 

/2/ МО провеждат сбирките си по необходимост, но не по-малко от един път на два месеца. 

/3/ МО отчитат дейността си пред ПС два пъти в учебната година. 

Чл.150./1/ Учениците участват като партньори в организацията на училищното обучение. 

Връзката на учениците с учителите и останалите членове на училищната общност се поддържа от 

ученически координационен съвет, избран във всеки клас чрез явно гласуване.  

/2/ Ученическият съвет на класа/5-12 кл/ е в състав от най-малко трима ученици. Участва в 

планиране тематиката на часа на класа; отговаря за спазване правата на учениците; участва 

активно в решаване проблемите на класа; контролира и изисква опазване на училищното 

имущество; излъчва представител за училищния ученически координационен съвет. 

/3/ Съставът и ръководството на ученическото самоуправление се определя от самите ученици.  

/4/ Ученическото самоуправление участва в подготовката и провеждането на училищни празници 

и общоучилищни мероприятия; съдейства за уточняване и спазване на правилата и нормите на 

училищния ред; представя пред Директора на училището и ПС предложения за усъвършенстване 

на образователно - възпитателния процес и обогатяване на учебно-техническата база; поема 

инициативи за развитие на традициите в училище; при необходимост участва чрез свой 

представител в заседанията на ПС. 

Чл.151./1/ Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на 

училището. 
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/2/ Устройството и дейността на училищното настоятелство са уредени в Глава седемнадесета на  

на ЗПУО 

Чл.152./1/ Обществения съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански 

контрол на управление    

/2/ Устройството и дейността на обществения съвет са уредени в Глава четиринадесета на  на 

ЗПУО 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1./1/ Достъпът в училищната сграда се осъществява съобразно утвърден Правилник за 

пропускателен режим. 

/2/ Всички лица, влизащи в сградата на училището, са длъжни да спазват Правилникът за 

дейността на училището. Неговите разпоредби са задължителни. Нарушаването им подлежи на 

санкциониране. 

§2. Родителите имат право да отправят препоръки, предложения, жалби и молби пред 

административното управление на училището във връзка с развитието на училището или за 

решаване на текущи проблеми и да получат отговор на тях в едномесечен срок. 

§3. Съобщения, нагледни материали, украса се поставят на определените за целта места (табла) в 

сградата след разрешение от директора и помощник-директорите. 

§4. С пълния текст на Правилника на  СУ „Св. св. Кирил и Методий” се запознават всички 

ученици, родители и служители в училище.  

§5. Настоящият Правилник може да бъде променян, допълван и коригиран по предложение и 

решение на Педагогическия съвет с мнозинство 2/3 от числения състав или при промяна на 

нормативната уредба  и след приемането му се утвърждава със заповед на директора на 

училището. 

§6. Настоящият правилник приема статут на ОСНОВЕН ЗАКОН НА УЧИЛИЩЕТО, който е 

задължителен за учителите, служителите, учениците, родителите и помощния персонал при  

СУ “Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Велинград за учебната 2018/2019 година. 

§7. Правилникът е приет с решение на Педагогическия съвет с протокол  №       /.09.2019 г. и е 

утвърден със заповед на директора на училището. 


