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Общи положения 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане 

на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията 

на учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при 

пълно зачитане и уважение на човешката личност.  

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, 

учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които 

се намират на територията на училището. Той се предоставя на охранителна фирма 

„Планета“2000 за коректна съвместна дейност.  

 
  

Глава І 

Обща характеристика: 
Чл. 3. (1)Всеки има право на образование и може да повишава образованието и 

квалификацията си чрез учене през целия живот 

 1. Системата на народната просвета се регулира от ЗПУО и 19 единни и 

общовалидни държавни образователни изисквания, които са задължителни за 

всички нейни институции. 

   2. Въз основа на ЗПУО чл.2, ал2 участници в образователния процес за 

учениците, учителите и родителите, чийто взаимоотношения се регламентират в този 

правилник и Етичен кодекс на училищната общност. 

    3. Образованието се осъществява въз основа на издаден по установения 

от ЗПУО ред, документ за завършен предходен клас или степен на образование. 

   4. Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително за всички 

граждани на Република България. 

   5. Учениците ползват правото на безплатно образование като: 

   5.1.Не плащат такси за училищно обучение в рамките на 

държавните образователни изисквания. 

   5.2.Ползват безплатно цялата училищна база за обучението и 

развитието на интересите и способностите. 

  6.Десето основно училище "Алеко Константинов" дава основно 

образование на учениците си. Основното образование се осъществява на два етапа - 

начален и прогимназиален: 

 начален - от І до ІV клас включително. 

 прогимназиален - от V до VІІ клас включително. 

Организира самоподготовка на ученици в ПИГ. 

   7.Учебните занятия се провеждат при едносменен режим. 

   8.Обучението на учениците се осъществява при условия, съобразени със 

санитарно-хигиенните и здравни изисквания, определени с акт на Министъра на 

здравеопазването, Наредба №10/19.06.2014г 

   9.Обучението в училище се организира съгласно учебни планове 

утвърдени от директора на училището, които съдържат-задължителни учебни часове; 

избираеми учебни часове и факултативни учебни часове 

. (2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на 

образование 
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Глава ІІ 

Органи за управление 
 

 Чл.4. Училището се ръководи от директор. В дейността му го подпомагат 

заместник директор учебна дейност, заместник директор административна дейност, 

педагогически съвет, обществен съвет, училищно настоятелство 

 

 

РАЗДЕЛ  І 

ДИРЕКТОР 

 Чл.5. Задълженията и компетенциите на директора на училището са посочени в 

чл. 259, ал.1 от ЗПУО. 

 Чл.6. Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на 

училището, като: 

1. Осъществява държавната политика в областта на образованието. 

2. Назначава и освобождава педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал в съответствие с КТ; 

3. Определя числеността на персонала; 

4. Разпорежда се с бюджета и с извънбюджетните постъпления, като се 

отчита пред обществения съвет; 

5. Управлява, организира и контролира образователно-възпитателния 

процес; 

6. Подписва и подпечатва финансови и трудово-правни документи и 

документи от задължителната училищна документация; 

7. Обявява свободните места в БТ и РУО в 3-дневен срок от 

овакантяването им; 

8. Награждава и наказва ученици  и работещите в него; 

9. Определя план приема на деца и ученици, Подписва документите за 

завършен клас и образователна степен и съхранява печата  на 

училището; 

10. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училище; 

11. Председател е на ПС, осигурява изпълнение на решенията му, 

утвърждава приетите от ПС документи: 

- Стратегия на училището 

- учебни планове 

- Правилник за дейността на училището; 

- разпределението на учебните предмети между учителите 

по класове и паралелки; 

- графици 

12. Определя класните ръководители; 

13. Разрешава преместването на учениците през учебната година, 

съгласно нормативните актове на МОН; 

14. Изготвя ежегодно разписанието на длъжностите и утвърждава 

поименно разписание на длъжностите и основните заплати на 

персонала в училище, на основата на утвърдени нормативи; 
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15. Предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в 

училището 

РАЗДЕЛ  ІІ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕТ 

 

  Чл.7. (1)Педагогическият съвет е специализиран орган за решаване на основни 

педагогически въпроси в училище. Той включва в състава си всички педагогически 

специалисти. В заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас може 

да участват представителите на Обществения съвет, настоятелството, медицинското 

лице, ученици. 

1. приема стратегия за развитие на училището;  

2. приема Правилник  за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план;  

4. приема формите на обучение 

5. приема годишния план за дейността на училището 

6. приема индивидуалните планове за обучение 

7. приема мерки за повишаване на качеството на обучение 

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище 

9. приема програма за целодневна организация на обучение 

10. приема модулите за СД и ДЧ ФВС 

11. Програма за предлагане на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от 

уязвими групи 

12. програми за ГО, здравно образование, Предприемачески умения за „свободните 

часове“, които ще се водят от неспециалисти 

13. предлага на директора разкриване на занимания по интереси 

14. прави предложения до директора за награждаване на ученици и налагане на 

съответните санкции в предвидените в закона случаи 

15. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци 

16. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на 

училищната общност 

17. запознава се с бюджета на училището 

18. периодично, най – малко на три месеца през учебната година, проследява и обсъжда 

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати 

 Чл. 8. За всяко заседание на ПС се води протокол, който се съхранява в специален 

класоьр, а решенията се вписват в специална книга, която се съхранява безсрочно. 

Чл.9. Предметни комисии към ПС: 

1. Изработват план за работата си през учебната година. 

2. На свое заседание разглеждат и приемат предложените програми, както 

и съдържанието на изпитните билети за различните видове изпити. 

3. Изработват критерии за оценка на входното и изходно ниво на знанията 

на учениците, както и изпитните материали за проверката им. 

4. За всяко заседание на предметната комисия се води протокол. 

Чл.10. Председателят на предметна комисия: 

1.  Избира се в началото на всяка учебна година. 

2. Отчита в края на учебния срок и учебната година извършената работа 

и изпълнението на предвидените в плановете на предметната комисия 

задачи. 

Чл.11. Председатели на общоучилищни комисии и отговорниците към ПС се 

отчитат пред съвета в края на всеки срок и учебна година за извършената работа. 
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Чл.12. По инициатива на директора педагогическият съвет може да заседава 

извънредно за обсъждане предложения за наказания на ученици.  

Чл.13. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не 

по-малко от 2/3 от числения му състав.  

 

РАЗДЕЛ  ІІІ 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
 

 Чл.14 . (1)Правила за създаване на обществен съвет 

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към 

училище се създава обществен съвет.  

1.Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина 

и училището и за граждански контрол на управлението им.  

2.Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на 

родителите на деца и ученици. Представителите на родителите се излъчват от 

събрание на родителите, свикано от директора на  училището. На събранието се 

определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни 

членове на обществения съвет.  

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

4.Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.  

5.Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

6.С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището 

участват поне трима представители на ученическото самоуправление.  

7.С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището и 

детските градини участва и представител на настоятелството.  

8.В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на 

синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани 

лица.  

  . (2)Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на 

заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.  

  . (3)Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя 

всички сведения и документи, необходими за дейността му. 

  . (4)При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

обществения съвет за свикването му.  

 

  Чл. (1)15 Общественият съвет в училището:  

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

директора за изпълнението й;  

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

обсъждане на избора на ученически униформи;  

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

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване  и 

инспектирането на училището;  

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

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му  
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5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището; 

6. съгласува училищния учебен план;  

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директора при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  

8. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти;  

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

констатира нарушения на нормативните актове;  

10. дава становище по училищния план-прием;  

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

 

РАЗДЕЛ  ІV 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

 

Чл.16 (1)Правила за създаване на етичен кодекс на училищната общност 

1.Етичният кодекс регламентира правата,задълженията, взаимоотношенията и 

етичните норми между участниците в образователния процес 

2.Етичният кодекс не включва трудово-правни и финансови елементи от 

Кодекса на труда и правилника за вътрешния ред. 

(2)Етичният кодекс включва: 

1.обхват на Етичния кодекс 

2.цели на Етичния кодекс 

3.етични норми и принципи на училищната общност 

4.поведение на учителя в училище и извън него 

5.взаимоотношения между учителите 

6.взаимоотношения между учители и ученици 

7.взаимоотношения между учениците 

8.взаимоотношения между учители и родители 

(2)Етичният кодекс се изработва от комисия, чийто членове са определени на 

заседания на Ученическия съвет, Педагогическия съвет, Настоятелството и 

Обществения съвет. Тази комисия се утвърждава със заповед на Директора на 

училището. 

(3)Етичният кодекс се приема от Педагогическия съвет, Обществения  съвет, 

Настоятелството и Ученическото самоуправление и се утвърждава със заповед 

на Директора на училището. 

(4)Етичният кодекс се поставя на видно място в училището и се качва на сайта 

на училището. 

(5) Единни училищни правила за поведение между ученици и между 

възрастни и ученици 

 

1. В училище не всички сме еднакви, но всички сме равни. 

2. Да се уважаваме. 

3. Да се изслушваме. 
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4. Мнението на всеки е важно. 

5. Да бъдем открити и добронамерени. 

6. Да защитаваме слабите и уязвимите. 

7. Да пазим училищната собственост. 

8. Да не нараняваме достойнството на своя съученик и учител. 

9. Мирно решаване на конфликти. 

10. Всеки е отговорен за действията си. 

 

РАЗДЕЛ  V 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл. 17. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за 

подпомагане на дейността на училището.  

(2)Настоятелството съдейства за: 

-Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището 

-подпомага изграждането и поддържането на МТБ 

-съдейства при организирането на храненето, осигуряването на транспорт и 

решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите в училище 

-съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, 

на занимания по интереси, организиран отдих, туризъм и спорт с деца и ученици 

-организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието 

и развитието на техните деца 

-организират обществеността за подпомагане на училището 

(2) Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в 

противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни 

форми. 

(3) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите 

РАЗДЕЛ  VІ 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 18. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез 

явно гласуване всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на класа: 

1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 

2. съдейства за спазване на правата на учениците; 

3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 

(3) Председателят или заместник-председателя на Ученическия съвет на класа е 

член на Ученическия парламент. 

(4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният 

ръководител го съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и 

двете предложения. 

Чл. 19. (1) Ученическият съвет на училището се състои от председателя и 

заместник-председателя на всеки клас и се ръководи от председател и заместник- 

председател, които се избират за срок от 4 години.  

(2) Ученическият съвет на училището: 

1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището; 

2. участва в награждаването и наказването на учениците; 
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3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на 

дейност; 

4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия; 

 (3) Ученическият съвет на училището има право: 

1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности 

по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт; 

благотворителни акции 

2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за 

подобряване на образователно-възпитателен процес. 

(4) По преценка на директора на училището председателят и заместник-

председателят на Ученическия съветт могат да участват в заседание на Педагогическия 

съвет с право на решаващ глас. 

 

 

Глава ІІІ 

Организация на училищното обучение 
 

РАЗДЕЛ  І 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл.20. /І/ ОП в Х ОУ "Алеко Константинов" се организира в дневна, 

индивидуална, самостоятелна, комбинирана форма на обучение, при спазване на 

изискванията от ЗПУО. 

1. Дневна форма на обучение е присъствена. 

2. Индивидуалната форма на обучение се прилага за: 

-ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се 

обучеват в дневна , вечерна или комбинирана форма зе повече от 30 

последователни дни 

-ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други 

срокове обучението си за един или повече класове; 

-ученици с изявени дарби; 

-ученици със СОП 

Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване, или 

изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

   

   3.Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма на 

обучение, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по 

учебни предмети съгласно училищния учебен план. 

Самостоятелната форма на обучение се организира за: 

3.1.ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ издаден от съответната експертна 

лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма на обучение; 

3.2.за ученици с изявени дарби; 

3.3.лица, навършили 16 години; 

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

родителя по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО/ изборът при малолетните ученици се 

прави от родителите, а при непълнолетните със съгласието на родителите/ 
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3.5. Самостоятелната форма на обучение за ученици в задължителна 

училищна възраст, освен по желание на учениците или родителите, се организира 

след решение на експертна комисия към РУО 

 

   3.6..В самостоятелна форма на обучение не могат да се обучават ученици 

със СОП, които следва да се обучават в съответните центрове. 

   3.7.При тази форма на обучение се използва училищния учебен план за 

дневна или вечерна форма на обучение. Училището организира консултации с 

учениците по всички предмети от учбния план, на които учителите предоставят и 

конспект включващ учебния материал по учебния предмет за цялата учебна година, 

утвърден от директора на училището. 

   3.8.Педагогическият съвет гласува тази форма на обучение. Директорът 

със заповед определя организацията на СФО и утвърждава списъка на лицата, които 

ще се обучават в нея 

   3.9.Всеки ученик трябва да подаде заявление до директора на училището, 

че желае да се обучава в такава форма. Заявлението се подава за всяка учебна година. 

  4.Комбинирана форма на обучение-включва обучение по условията и реда на 

дневната форма и индивидуалното обучение по един или няколко предмета от 

училищния или индивидуалния учебен план. Извършва се за: 

   4.1.ученици със СОП; 

   4.2.ученици с изявени дарби; 

   4.3.ученици от основната степен на образование, преместени в училище в 

което не се изучава чуждият език, който са изучавали преди преместването си, при 

условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език се 

преподава 

   4.4.-ученици от 7 клас, преместени в училище, в което не се изучава учебен 

предмет от разширената подготовка, който са изучавали преди преместването си, ако 

преместването се извършва след началото на втория учебен срок 

Чл.21. Обучението на учениците до 16-годишна възраст е дневно. 

Чл.22. Завършването на всяка образователна степен в различните форми на 

обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи, които дават равни права на 

завършилите. 

Чл.23. Ученици, които са отсъствали по уважителни причини продължително 

време, поради което не са приключили учебния срок приключват същия по начин 

определен с решение на  ПС. 

 

 
РАЗДЕЛ  ІІ - 

УЧЕБНО  ВРЕМЕ 

 

Чл.24./І/ ОП в системата на НП се организира в учебна година, учебни срокове, 

учебни седмици, учебни дни и часове. 

/ІІ/. Между учебните години и по време на учебната година учениците 

ползват ваканции. 
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Чл.25./І/. Учебните занятия в Х-то ОУ започва на 15 септември и е с 

продължителност, както следва: 

 за І- ІV клас - 32 учебни седмици; 

 за V - VІ клас - 34 учебни седмици; 

 VІІ клас – 36 учебни седмици 

 /ІІ/. Учебната година се разделя на два учебни срока. 

  /ІІІ/. Учениците ползват ваканции, както следва: 
І.График на учебния процес: 

 

Ваканции: 

 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна 

05.02.2019 г. –  междусрочна  

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна  

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ: 

17.06.2019 г. –  НВО в VII клас по БЕЛ 

19.06.2019 г. –  НВО в VII клас по математика 

24.05.2019 г. – неучебен,  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

 

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: 

06.02.2019 г. 

  

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: 

31.05.2019 г. – I - IV клас  

 14.06.19г – V,VІ клас 
 28.06.19г – VІІ клас 

 
Чл.26. /І/. Учебната седмица е пет дневна. 

  /ІІ/. Учебното време на учениците по задължителните учебни предмети за 

учебната седмица е: 

 за І клас - 22 учебни часа; 

 за ІІ клас  - 23 учебни часа; 

 за ІІІ клас – 27 учебни часа 

 за ІV клас – 25 учебни часа 

 за V-VІІ клас- 31 учебни часа; 

Чл.27./1/ Седмичното разписание за учебния процес се изготвя от комисия за 

всеки учебен срок, съобразно изискванията на Наредба №10 от19.06.14г на 

Министерствто на здравеопазването. 

/2/ Приема се на ПС и се утвърждава от директора и РЗИ-Перник  в 

началото на учебната година и в началото на втория учебен срок. 

Чл.28. /1/График на учебното време за ПГ-чл.16ал.2 от Н5 на МОН 

І смяна-начален час за прием на децата-7,30ч 

   Краен час на изпращане -13,30ч 

ІІ смяна-начален час на приемане – 12,30ч 

    Краен час на изпращане – 18,30ч 

  /2//1/График на учебното време за І-VІІ клас 

   1.Продължителност на часовете: 

 за І,ІІ-ри клас - 35 минути; 

 за ІІІ-ти - ІV-ти клас - 40 минути; 



 

11 

 

 за V-ти - VІІ-ми клас - 40 минути; 

   2.Междучасията са: 

 едно междучасие от 25 минути; 

 останалите междучасия по 10 минути; 

   3.ЧК се провежда по график - вторник 

   /3/ Дневен режим целодневна организация на обучение І-ІV клас 

  

 1ч.12.05-12.40  обяд и организиран отдих 

 2ч.12.55-13.30  организиран отдих 

 3ч.13.45-14.20  самоподготовка 

 4ч.14.45-15.20  самоподготовка 

 5ч.15.35-16.10  занимания по интереси 

 6ч.16.25-17.00   занимания по интереси 

/4/ Дневен режим целодневна организация на обучение V-VІІ клас 

 

 

1ч.13.05-14.05  обяд и организиран отдих 

 2ч.14.15-14.55.  самоподготовка 

 3ч.15.05-15.45  самоподготовка 

 4ч.16.05-16.45  самоподготовка  

 5ч.16.55-17.35  занимания по интереси 

 6ч.17.45-18.25   организиран отдих 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 29. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати 

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

 (2) Основните цели на оценяването са: 1. диагностика на индивидуалните постижения и 

на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в 

които има нужда от подкрепа; 2. мониторинг на образователния процес за прилагане на 

политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование. 

 (3) Оценяване се извършва: 1. в процеса на обучение; 2. в края на клас или на етап от 

степен на образование; 3. при завършване на степен на образование.  

Чл. 30. Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

 (1) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са 

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

резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на 

които се формират срочни или годишни оценки. 

  1. 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 

  2. 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. 

  3. Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени 

за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план 
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(2) Изпитите са: 

 1. приравнителни;  

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

3. за промяна на оценката-Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул 

са: 

3.1. поправителни изпити; 

3.2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII клас; 

Чл. 31. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им 

оценка по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите 

учебни часове, е слаб (2). 

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в 

класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или 

комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я 

надхвърля,но не с повече от три години. 

(3) Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за 

този клас възраст, както и учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в 

задочна или във вечерна форма, полагат поправителни изпити. 

(4) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна 

или комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната 

програма за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните 

предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове от училищния 

учебен план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната 

ваканция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

(5) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в 

учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за 

съответния вид подготовка. 

(6) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. 

(7) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след 

приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година 

по ред, определен със заповед на директора на училището. 

 (9) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, 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. 32. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване 

на учебните занятия съответно за VII клас 

 (2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага 

върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен 

предмет или модул за съответния клас. 

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава 

заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, 

формирана по реда на чл. 23. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна 

оценка. 

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не 

повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите 

учебни часове. 
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. Чл. 33. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

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

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

учител. 

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

училищното обучение може да е: 

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

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

няколко области;  

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

училище; 

 4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече 

паралелки; 

 5. индивидуално – за отделен ученик. 

 (3) В края на ІV, VІІ клас се провежда национално външно оценяване за 

установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени 

с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка 

. Чл. 34. (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)"-за V-VІІ клас. За учениците от І и ІІ клас слаб 2 се 

заменя с „незадоволителен“ 

  (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 може да се 

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

оценките по ал. 2.  

(6) На учениците от  III клас включително –както досега 

(7) За учениците от ІV клас е с количестена и качествена оценка 

(8) 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".  

(9) Когато се установи, че учениците по ал. 8 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. 35. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и 

през втория учебен срок. 

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

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

изучавали през предходната година в задължителните учебни часове. 

(3) Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на 

дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им., то е част от задължителния 

брой текущи изпитвания 

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

по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда 

текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците. 
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Чл. 36. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, 

минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за 

всеки учебен срок е: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по 

училищен учебен план с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по 

училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично; 

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по 

училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. 

 Чл. 37. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени. Преподавателите 

спазват изискванията на чл.13 ал. (3) от изменение и допълнение на наредба 

10/26.09.2017г 

 
РАЗДЕЛ ІV 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 38. (1) Организация на предучилищното образование-предучилищното образование 

се организира в групи според възрастта на децата  

 (2) Предучилищното образование може да се организира и в разновъзрастови 

групи. 

 (3) Сформирането на групите по ал. 1 и 2 се определя с държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование. 

  (4) Когато в детската градина са записани деца с различна етническа 

принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи по ал. 1 

въз основа на етническата им принадлежност. 

Чл. 39. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години. 

(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с 

продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на 

първия следващ работен ден. 

 (3) Учебната година включва учебно и неучебно време.  

Чл. 40. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май 

на следващата календарна година 

 (2) Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни. 

 (3) Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и 

продължителността на педагогическите ситуации се определят с държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование.  

Чл. 41. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се 

организира в основни и в допълнителни форми.  

(2) Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо взаимодействие.  

(3) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са дейности, които се 

организират от учителя на групата извън педагогическите ситуации съобразно 

потребностите и интересите на децата. 

 Чл. 42. В неучебното време се провеждат само допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие.  

Чл. 43. В края на предучилищното образование се издава удостоверение за задължително 

предучилищно образование по ред, определен с държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование.  

Чл. 44. (1) Училищно образование-Училищната подготовка е съвкупност от 

компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване 

на ученика в следващ клас, етап и/или степен на образование и свързани с постигане на 

целите на училищното образование.  
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(2) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, разширена,  

допълнителна.  

(3) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, 

а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми.  

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, 

както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка.  

 Чл. 45. (1) Общообразователната подготовка в основната степен на образование е 

еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи 

общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, 

определени с държавния образователен стандарт за учебния план.  

Чл. 46. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. 

 (2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни 

предмети по чл. 77, ал. 2, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, 

както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО. 

 (3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в училище, се 

определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

(4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за 

съответния клас, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4, се определя 

с учебни програми, утвърдени от директора на училището.  

Чл. 47. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на 

интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.  

(2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната 

подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от 

учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове.  

(3) Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните предмети 

по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУО. се определя в учебни програми, утвърдени от директора 

на училището.  

 

Чл. 48. (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./влиза в сила за учениците постъпили в първи клас за учебната 2016/2017г/ 

 Чл. 49. (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.  

Чл. 50. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили 

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

от ІV клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, не полагат изпити 
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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. 

 (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. Влиза в сила за учениците постъпили в І клас през учебната 2016/2017г 

 Чл. 51. (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 ученикът 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. 52. 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. 53. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава 

удостоверение за завършен клас. Влиза в сила за учениците постъпили в І клас през 

учебната 2016/2017г 

 (2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с 

ученическа книжка. 

 Чл. 54. (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. 55. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, 

което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава 

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

обучение за придобиване на професионална квалификация. 

 (2) Учениците по чл. 120, ал. 7/СОП/, 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 

 

РАЗДЕЛ V 

ПЛАН – ПРИЕМ. 

 

Чл. 56. (1) Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците 

постъпват в първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап-определя 

се до 30 март 

  (2) децата за които е подадено заявление за записване в първи клас се разпределят 

в следните групи: 

1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и 

постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди 

подаване на заявлението; 

2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището 

повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през 

последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; 
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3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди 

подаване на заявлението; 

4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към деня на подаване на заявлението. 

(3) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-

благоприятен за ученика. 

(4) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като 

първо се приемат децата от първа група. 

(5) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, 

определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните 

допълнителни критерии: 

1. дете с трайни увреждания над 50 %; 

2. дете с двама починали родители; 

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището; 

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище; 

5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование 

и не са дискриминационни. 

Чл. 57. Директорът до 10 април информира началника на РУО и финансиращия орган за 

утвърдения план-прием за предстоящата учебна година. 

 

Глава ІV 

Учители, директори и други педагогически специалисти 
РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 58. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват 

норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.  

(2) Педагогически специалисти са и ръководителите на направление 

"Информационни и комуникационни технологии", възпитателите, психолозите, 

педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, 

корепетиторите, хореографите и треньорите по вид спорт.,  

 (3) Учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование 

по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления и 

професионална квалификация "учител 

. Чл. 59. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:  

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията; 

 2. е лишено от право да упражнява професията; 

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

децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на 

здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 60. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

- да бъдат зачитани правата и достойнството им; 
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- да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

- да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

- да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните 

си задължения; 

- да повишават квалификацията си; 

- да бъдат поощрявани и награждавани.  

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

- да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 

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

- да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС; 

- да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес 

и на други дейности, организирани от училището; 

- да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират 

със заинтересованите страни; 

- да получава информация от директора на училището, регионалното управление 

по образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите 

за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация; 

- да продължават образованието си и да повишават професионалната си 

квалификация с цел подобряване на качеството на образованието; 

- да дават мнения и предложения за развитието на училището; 

- да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на 

служебните си задължения. Размножаването на материали за тестове и изпитвания на 

учениците се извършва от длъжностно лице, определено от директора.Учителят 

представя подписано от директора или заместник-директора по учебната дейност 

разрешение за определяне на броя на копията;  

- да уведомява в деня на отсъствието или на следващия ден до обед директора, 

когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел 

недопускане на свободни часове;  

- да участва в работата на Педагогическия съвет; 

- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета; 

- да не ползва мобилен телефон по време на учебен час; 

- да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън 

него при провеждане на дейности, в които участват ученици; 

- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението 

му на учител и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си 

да допринася за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

- да не внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 

- да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема 

на урока; при неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на 

учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях; 

- да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията 

на Министерството на образованието и науката; 

- да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален документ; 

   -да вземат лично дневниците за всеки учебен  час. 
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  -да оставят лично дневниците от последния  час на учебния ден на предвиденото 

за съхранението им място в учителската стая   - 

  - чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската 

служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомява 

директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила; 

  - Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен 

регистър на училището от учителя, който я е наблюдавал. За целта е утвърден „Протокол 

за отговор на насилие” (Приложение №1) Протоколът  се попълва  на хартиен носител. 

Той се предава на училищния педагогически съветник, който го съхранява. При 

необходимост от допълнителна работа с дете – жертва на насилие или дете, упражняващо 

насилие, се изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и 

дейности на екип от педагогически съветник, класен ръководител и родител. 

  - Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или 

здравето на ученик: учителят или служителят действат в следната последователност: 

извеждат пострадалото дете от опасната зона и уведомява медицинското лице; при 

непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на телефон 112; 

уведомяват веднага училищното ръководство и училищния педагогически съветник; 

уведомяват класния ръководител, който от своя страна уведомява 

родителите/настойниците на детето; описват ситуацията писмено в протокола за отговор 

на насилие.  

- да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за 

управление на образованието; 

- да не отклонява ученици от учебния процес; 

- да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да 

не накърнява личното им достойнство; 

- да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си; 

- да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и 

противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище; 

- в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена 

декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през 

предходната учебна година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както 

и относно липсата на конфликт на интереси. 

- да познава и спазва Етичния кодекс на общността; 

- учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците 

вещи; 

- всяка учебна година до 10 септември да изготвя годишно тематично 

разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподава, и да го 

представи за утвърждаване при директора на училището; 

- да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата 

база на училището; 

- да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 

- не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния 

материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми. 

-съгласно чл.178 ал.1,2 от ЗПУО осъществяват обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на учениците прилагайки изискванията на Наредба за приобщаващо 

образование приета с ПМС 232/20.10.17г 
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Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и 

ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания 

Чл. 61. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването 

на учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и 

периодично и своевременно да информира родителите им; 

  2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да 

предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях и прилага дейности от 

Механизъм  за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в 

училище и Алгоритъм за прилагането му 

3. да контролира посещаемостта на учениците от класа; 

4.да организира родителска среща, на която да запознае родителите и учениците 

срещу подпис с прилагане &38 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО по 

отношение получаването на семейни помощи от родители за отглеждане на дете до 

завършвване на средно образование 

5. своевременно да уведомява родителите писмено или по телефона, ако ученикът 

отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане 

на наказание и други мерки по този правилник; 

6. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа 

с ученика; 

7. да организира и провежда родителска среща; 

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

организира и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като 

общност; 

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

учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 

11. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в 

класа; 

12. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа : инструктажи, 

медицински бележки, заявления за отсъствия по домашни причини или участия на 

клубно ниво и порт-фолио  

13. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с 

училищния учебен план; 

14. да изготвя  портфолио за всеки ученик при постъпване н ПГ, първи клас 

Което съдържа: 

-данни за ученика 

-участия в дейности на областно, национално ниво 

-направления-постижения и резултати 

-социализация/моите приятели, участия в мероприятия на групата и училището/ 

15. Личното дело-портфолио се предоставя на родителите  и в случаите на 

преместване в друго училище. 

16. Да осъществява дейности по изпълнение на чл.6 от Наредба №13/21.09.16г за 

гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 
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 (1) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование се осъществяват в процеса на придобиването на всички 

видове училищна подготовка. (2) В училищното образование гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование се осъществяват и: 1. в часа на класа, 

включително и чрез ученическото самоуправление; 2. в заниманията по интереси в 

рамките на целодневна организация на учебния ден; 3. в рамките на дейностите по обща 

подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на държавния образователен 

стандарт за приобщаващото образование. 

17. Да организира дейности по прилагане на Наредба за приобщаващо 

образование при ученици с проблемно поведение съгласно чл.45 

 (1). обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

 (2). използване на посредник при решаване на конфликт в училище; 

   (3) консултиране на детето или ученика с психолог; 

 (4) консултиране на детето или ученика с педагогически съветник; 

 (5) създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

 (6) насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности;  

(7) индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 

 (8) участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището като: 

   -почистване на кл.стаи или коридорните пространства след часовете 

   -озеленяване на училището 

   -изработване на нагледни средства, табла за класните стаи или 

коридорните пространства 

   -дейности в зоокъта и кабинета по биология 

   -в помощ на работника по поддръжка 

   -в помощ на библиотеката 

   -включване в групи за тренинг 

18. Да изпълнява процедура по извиняване на отсъствия в следния алгоритъм: 

(1) информация от родител при отсъствие на ученик 

(2) извинителна бележка – до 3 дни, по домашни причини подадена в срок по 

образец с одобрение на класен ръководител 

(3) извинителна бележка  - по домашни причини за повече от три дни-подадена в 

срок, с решение на ПС и заповед на директора 

(4) извинителна бележка – при отсъствие по болест,наличие на медицинска 

бележка и след заверка от медицинското лице в училище 

(5) извинителна бележка – при участия в спортни или клубни мероприятия-

наличие на документ от съответния клуб и потвърждение от родител 

19. Извинителните бележки се съхраняват в дневника/в прикрепен плик/ 

   (2) Учител,  дежурен за деня, има следните допълнителни задължения:  

1.Да спазва утвърдения от директора график за дежурство;  

2.Да идват 30 мин. преди започването на учебните занимания - за 

установяване състоянието на училищната база, хигиенизирането и подготовката и за ОП;  

3.Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда;  

   4.Контролира графика за времетраене на учебните часове и междучасията; 

   5.Уведомява учениците и учителите за направени размествания в 

програмата; 
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   6.Уведомява съответния заместник – директор за отсъстващи учители; 

   7.Докладва на училищното ръководство за неизправности или нанесени 

щети на материалната база или констатирани нарушения , като установява нарушителя; 

  8.Носи отговорност за реда и дисциплината на съответния етаж и за всяко 

констатирано нарушение уведомява и съответния класен ръководител;  

   9.Отговаря за поддържането на добра хигиена в учебните помещения, 

двора, коридорите, района около училището;  

   10.Писмено докладва на директора при констатирани инциденти;  

   11.Внася писмено предложение до директора за промяна в графика на 

часовете или намаляването им, като се аргументира за това 

   11.Носи отговорност за порядъка при раздаване на закуските ;  

  12.Внася материали и участва в заседания на Училищната комисия по 

превенция на противообществените прояви във връзка с констатираните от него 

инциденти;  

  13.Напуска последен училищната сграда след приключване на учебните 

занятия;  

 
 

Глава V Ученици 
РАЗДЕЛ І 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 62. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване 

на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премества в друго училище; 

2. се обучава в дневна, комбинирана форма и не е посещавал училището по 

неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца; 

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална и дистанционна форма и не се е явил 

да положи съответните изпити в три поредни сесии. 

(3) Случаите по чл. 22, ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна 

училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска 

администрация, РУО и органите за закрила на детето. 

 

  Чл. 63. Учениците имат право: 

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

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

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

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 

си;  

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

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

професия;  

9. да участват в проектни дейности;  

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и за факултативните учебни часове;  
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11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 

решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. 

училищния учебен план;  

12. при наличие на извинителни причини: ученикът от І до VІІ клас може да има не 

повече от 130 извинени отсъствия, а дете от ПГ до 10 дни за учебната година. 

13. При надвишаване на този брой ПС взема решение по какъв начин ученикът завършва 

учебната година. 

14. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление 

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

в живота на общността;  

15. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

16. да отсъстват от училище по уважителни причини: 

  при боледуване; 

  при наложително участие в извънучилищни клубове, организации и др. 

  до 3 дни в една учебна година само с разрешение на кл.ръководител въз 

основа на  писмено заявление от родителя/представителя на детето 

   до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището    

въз основа на писмено заявление от родителя, решение на педагогическия 

съвет и заповед на директора ;  

17.да заявят желание чрез заявление до директора за преместване в друга паралелка-

осъществява се при наличие на свободни места и наличие на убедителни аргументи 

18. да бъдат освобождавани от часове по ФВС, когато здравословното им състояние го 

налага, след представяне на медицински документ и заповед на директора. 

19. За уплътняването на часа на тези ученици, за които е наложително да не присъстват 

в часа поради медицинска забрана се осигуряват следните дейности: 

-осигуряване на достъп до училищната библиотека 

-изработване на нагледни средства, табла за класните стаи или коридорните 

пространства 

20. учениците за които е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието 

в час по ФВС, не могат да отсъстват от часа и да напускат територията на училището 

  

  Чл. 64 Учениците са длъжни да: 

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

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

за развитието на добрите традиции; 

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

физическо и психическо насилие; 

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

алкохол и наркотични вещества; 

5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена 

опасност; 

6. да носят ученическата си лична карта в училището и извън него; 

9. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти 

ученическата си книжка и бележника за кореспонденция; 

10. да спазват Правилника за дейността на училището; 
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11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане 

на учебните часове; 

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

13. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на 

положението им на ученици и на добрите нрави: 

14. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и 

панталони, плитки панталони, големи деколтета, тежък грим, непочистени обувки и 

екстравагантни прически; 

15. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, 

екстравагантни прически и непочистени обувки; 

16. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро 

състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни 

норми; 

17. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна 

обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от 

охраната строго официални отношения; 

18. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на 

първия звънец; закъснение  до 20 минути за  учебен час се отбелязва с 1/2 неизвинено 

отсъствие ; 

19. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на 

административното ръководство при отсъствие на учител; 

20. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през 

междучасията, като не играят с топки в класни стаи и коридори; 

21. да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс; 

22. да съхраняват дневника на класа; 

23. да пазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди 

училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в 

тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин 

и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание; 

24. да бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

25. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват 

готови материали като свои; 

26. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други 

помещения; 

27. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на 

сградата, както и по цялото движимо и недвижимо имущество; 

28. да не чупят контакти и ел. ключове. 

  29. да се движи прилично и спокойно по коридорите от противоположната страна 

на вратите на класните стаи; 

30.  в часовете по физическо възпитание да бъдат с установеното облекло; 

31. да посещават редовно учебните занятия, а когато отсъстват по болест да 

представят веднага /или най-късно след 3 дни/ след завръщането си 

медицинско свидетелство със запис на номер на амбулаторен лист  и заверка 

от медицинското лице в училището 

РАЗДЕЛ 

ІІ САНКЦИИ 
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Чл. 65. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и 

училищното образование, настоящия правилник или при допускане на неизвинени 

отсъствия на учениците се налагат следните санкции: 

1. „Забележка“ – за: 

а. 7 неизвинени отсъствия; 

б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и 

служителите: всякакъв вид хладно оръжие, пиратки и пиротехнически средства; 

в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

г. Използване на мобилни апарати за снимане на видеоклипове и снимки без 

позволение на лицето на територията на училището и в проеса на обучение за първо 

провинение  

д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 

е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии 

с учебна цел; 

ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, 

хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на 

училището.  

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – за: 

а. 10 неизвинени отсъствия; 

б. възпрепятстване на учебния процес; 

в. употреба на алкохол. 

г. Използване на мобилни апарати за снимане на видеоклипове и снимки без 

позволение на лицето на територията на училището и в процеса на обучение за повторно 

провинение 

3 „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за: 

а. 15 неизвинени отсъствия; 

б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната 

документация; 

в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; 

г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и 

служители в училището; 

д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на 

училището; 

е. прояви на физическо и психическо насилие; 

ж. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и 

санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за 

първо провинение; 

и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или 

дневник – за първо провинение; 

й. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение. 

4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за: 

а. повече от 20 неизвинени отсъствия; 

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; 

г. упражняване на физическо или психическо насилие; 

д. унищожаване на училищно имущество; 

е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за 

второ провинение; 
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ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или 

дневник – за второ провинение; 

з. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение. 

5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, 

навършил 16-годишна възраст – за: 

а. повече от 15 неизвинени отсъствия; 

б. други тежки нарушения.  

Чл. 66. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, 

учителят може да го отстрани до края на учебния час. 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес в ЦДО, и е 

получил 3 забележки отразени в дневника, учителят може да го отстрани за една учебната 

седмица от посещение на групата ЦДО. 

Чл. 67. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 

нарушение на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния 

процес, той се отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването 

му. 

Чл. 68. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за 

отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо. 

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемното поведение. 

Чл. 69. 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. 70. (1) Санкциите са срочни. 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

Чл. 71. 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 ПС. 

Чл. 72. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът 

задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на 

детето. 

Чл. 73. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде 

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

нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия 

съветник. 

Чл. 74. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението на класния ръководител или от решението на ПС. 

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя 

му, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на 

началника на РУО 

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда 

на АПК. 

Чл. 75. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния 

картон и в бележника за кореспонденция на ученика. 

 (2) При налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма право да 

напуска територията на училището по времето на отстраняването си. За времето на 

отстраняване не се пише отсъствие на ученика, преподавателят вписва забележка в 

бележника на ученика, а кл.ръководител уведомява родителя за това. 
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Чл. 76. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на 

ученика. 

 

Глава VІ 

Награди на учениците и учителите 
Чл. 77  (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в 

определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, 

олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище 

ученикът се награждава с: 

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. книги или други предмети; 

3. похвална грамота; 

4. специална награда, носеща името на училищния патрон, -Алековец 

 (2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по 

предложение на класния ръководител.  

Чл. 78. (1) За научни постижения в образователната област и успешно 

представяне на ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции 

учителите се награждават, както следва: 

- с книги и други предмети; 

- с грамота; 

- с парична сума 

 

Глава VІІ. 

Права и задължения на родителите 
РАЗДЕЛ І 

Чл. 79. (1) Родителите имат право: 

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

на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за 

приобщаването им към общността; 

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

педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете 

страни време; 

3. да се запознаят с УУП; 

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

решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

5. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието; 

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

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

8. да участват в родителските срещи. 

Чл. 80. (1) Родителите са длъжни: 

1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, 

като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето; 

2. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и 

училищното образование в първи клас; 
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3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в 

училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните 

правила; 

4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването 

му от страна на детето; 

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

изграждането на умения за учене през целия живот; 

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

педагогически специалист в подходящо за двете страни време; 

7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 

известяването от класния ръководител 

8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат 

при осъществяването на дейности по закрила на детето.  

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна или индивидуална форма 

на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

  9. да спазват пропускателния режим в училище: 

  - Всички външни лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни да 

представят на портиера документ за самоличност и това се отбелязва в дневника за 

регистриране на външни посетители, както и при кого отиват. При отказ да направят 

това, същите не се допускат в училището. 

  -Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на портиера и 

дежурните учители относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността 

на училището. 

  -Родителите на учениците от I-IVклас ги довеждат и ги вземат от класните 

ръководители или учителите ЦДО на главния вход  на училището.  

 

РАЗДЕЛ ІІ 

САНКЦИИ 

Чл. 81.   1.Родители, които не осигурят присъствието на децата си,  подлежащи 

на задължително училищно образование, записани в дневна форма на обучение в 

училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. 

2. при допускане на отсъствия по неуважителни  причини /5- за един месец/ няма 

да получават помощи за съответното дете, а средствата ще бъдат предоставени на 

училището или детската градина с цел оказване на обща или допълнителна 

подкрепа; чл.7, ал.17,18 от ЗСПД 

 

 
 

Глава VІІІ 

Повишаване квалификацията на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти 
РАЗДЕЛ І 
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 82. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на 

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 

развитие. 

 (2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на 

национално, регионално, общинско и училищно ниво. 

 (3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията 

си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството 

на подготовка на децата и учениците. 

 (4) Директорът на училището осигурява необходимите условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

 Чл. 83. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се 

извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни 

организации одобрени от МОН 

 (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.  

Чл.84. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да 

се организира 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 за всеки педагогически специалист.  

Чл. 85. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионалния профил на 

педагогическия специалист. Професионалният профил се съставя от педагогическия 

специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в 

реализирането на политиката на  училището, професионалните му изяви, 

професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и 

постигнатите резултати с децата и учениците. 

 (2) Професионалният профил подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист.  

(3) Целите, функциите и съдържанието на Професионалният профил се определят с 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

Чл. 86. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им 

профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за 

развитие на училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за 

директорите – и на управленската им компетентност. 

 (2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се 

извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, 

съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват: 

1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е 
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различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на 

образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директорите; 

 2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на 

педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически 

специалисти.  

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и 

процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

 (5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за 

насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания 

педагогически специалист. 

 (6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с 

атестационната комисия: 1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка; 2. 

изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска 

оценка учител, директор или друг педагогически специалист; 3. определят наставник 

или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа; 4. 

представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от 

провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа 

подкрепа.  

Чл. 87 В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след 

предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.  

 Ако при атестирането  отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от 

длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. 

 При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се 

прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.  

 

Глава ІХ- 

Училищна документация-изисквания за попълване, 

водене и издаването на документи 
Чл. 88. (1) Документите в системата на предучилищното и училищното 

образование се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид 

  Чл. 89. (1) След приключване на учебната година, в институцията се архивира 

информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява в НЕИСПУО. 

  Чл. 90. Личното образователно дело (ЛОД) е електронна партида за всяко 

дете/ученик, която съдържа информацията, определена в Приложение № 3. 

        . (1) ЛОД се създава при постъпване на детето или ученика в системата на 

задължителното предучилищно и училищно образование и се води до: 1. завършване на 

средно образование или 2. отписване от училище. 

   (2) Личното образователно дело се съхранява в НЕИСПУО и достъп до него се 

предоставя на институцията, в която се обучава детето или ученикът, през съответната 

учебна година.  

  (3) При преместване на дете или ученик по време на учебната година, достъпът 

по ал. 2 се предоставя в 10-дневен срок от датата на постъпване в приемащата 

институция.  
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  Чл. 91. Директорът на институцията организира и контролира воденето на ЛОД 

за всяко дете/ученик, като осигурява: 

 1. попълване на данните за всяка учебна година 

 2. приключване на работата по електронната партида в 10-дневен срок след 

преместване, завършване или отписване на детето/ученика и удостоверява с електронен 

подпис коректността на въведените данни за периода, в който детето/ученикът се е 

обучавал в съответната институция; 

 3. разпечатване на ЛОД на хартиен носител 

 4. съхраняване на ЛОД на електронен и на хартиен носител в институцията със срок не 

по-малък от 75 години. 

Чл. 92. (1) Книгите и дневниците по Приложение № 2 се прошнуроват. Когато 

книгата (дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син химикал 

в горния десен ъгъл на листа. 

 (2) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и 

приключване.  

(3) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи и 

др. в книгите започва с № 1 в началото на всяка учебна година. 

 (4) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването 

им.  

 

Чл. 93. (1) При попълване на протоколите,  книгите след вписване на последните 

данни празните редове/страници се унищожават със знак „Z“. 

 (2) Протоколите за изпитите се номерират по реда на предаването им за съхранение в 

класьор за съответната изпитна сесия.  

  Чл. 94. (1) Всички документи, без посочените в чл. 44, ал. 1 от Наредба за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование 

могат да се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране 

с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати 

грешки при попълване на документите се коригират с червен химикал 

Чл. 95. (1) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се 

попълват на компютър, а в непопълнените редове се отпечатват тирета. Те се попълват 

без използване на съкращения, подписват се със син химикал и се удостоверяват със син 

печат. 

(2) Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и дубликати 

се издават на бланка-оригинал. 

 (3) Дубликат на документ, за който няма специален образец, се издава върху бланка на 

оригиналния, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви 

„дубликат“.  

(4) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се регистрират в 

регистрационни книги, съгласно Приложение № 2. 

Чл. 95. Удостоверението за преместване на дете/ученик се съхранява в 

приемащата институция, а копие от него се съхранява в класьор към Дневника за 

изходяща кореспонденция на институцията, от която е издадено.  

Чл. 96-Срокове за съхранение 

1.Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията -20г/ 

ЕХ/ 

2.Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди: ЕХ 

- за дейността -20г 

- по трудовите правоотношения (ТПО)-50г 
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3.Книга за контролната дейност на директора (заместник-директора) и 

констативни протоколи от направените проверки -5г ЕХ 

4.Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН 5г ЕХ 

5.Дневник – входяща и изходяща кореспонденция, и класьори с 

кореспонденцията 10г ХЕ 

6.Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията-

20г Х 

7.Свидетелство за дарения 20гХ 

8.Летописна книга-постояненХ 

9.Книга за резултатите от изпитите на учениците от 

самостоятелна, индивидуална, комбинирана и дистанционна форма на обучение 50г ЕХ 

10.Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години -5г ЕХ 

11.Главна книга-50г ЕХ 

12.Дневник на група/подготвителна група; Дневник I – VII клас; Дневник на група 

за целодневно обучение -5г ЕХ 

13.Личен картон/Лично образователно дело-50г ЕХ 

Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за 

придобита професионална квалификация -50г Х 

14.Регистрационна книга за издадените дубликати на  документи за завършена 

степен на образование и за придобита професионална квалификация -50гХ 

15.Регистрационна книга за издадените удостоверения-50г Х 

16.Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения-50г Х 

 

- 

Глава Х. 

Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и 

труд 
Чл. 97. (1) Учениците са длъжни: 

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност 

и хигиена и противопожарна охрана; 

2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че 

са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се 

задължават да ги спазват; 

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения 

транспорт; 

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на 

труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват 

стриктно дадените им указания в това направление; 

5. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните 

съоръжения; 

6. да не сядат по первазите на прозорците, да не стоят по площите пред прозорците 

на училището. 

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в 

мрежата: 

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите 

родители; 

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на 

техни близки без предварително съгласие на родителите; 
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4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение 

и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват 

неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, 

проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия 

с наркотици, хазарт и др.; 

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат 

подател; 

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на 

училищната компютърна мрежа или атакува други системи; 

7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да 

пазят доброто име на училището. 

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и 

опазване на околната среда, труд и техника, специалните предмети и ФВС да разработят 

инструктаж и да запознаят учениците в часовете си. 

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора по административните 

въпроси. 

Глава ХІ. 

 
Детските и ученическите туристически пътувания 

Чл.98 Детските и ученически пътувания се осъществяват съгласно Наредба за 

детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование -обн. ДВ, бр. 

103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016г 

  1.Организирани групови и индивидуални  туристически пътувания с обща 

цена са пътувания:  

(§1, т. 67 от ДР на Закона за туризма) 

1. по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от 

следните услуги: 

а) транспорт; 

б) настаняване; 

в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или настаняването и 

съставляват значителна част от пътуването, и 

2. се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи, и 

3. са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване. 

  2.Видове туристически пътувания, които се провеждат по реда на Наредбата 

(чл.2, ал. 1): 

1. Детски лагери 

2. Екскурзионно летуване 

3. Походи 

4. Училища сред природата (зелени училища) – до 5 учебни дни 

5. Ски ваканции и обучение по зимни спортове 
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6. Други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и 

опознавателна цел, които може да се определят като туристическо пътуване с обща цена 

(§1, т. 67 от ДР на ЗТ). 

 

Чл.99 Не се провеждат по реда на Наредбата следните  

мероприя : 
1.Еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, съгласно § 1, 

т. 67 от допълнителните разпоредби /ДР/ на Закона за туризма /ЗТ/ 

2. Прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, 

областно, национално и международно ниво 

3. Посещения на културни и групови прояви за деца и ученици (театър, кино, изложба, 

цирк, концерт), когато не са организирани като туристическо пътуване с обща цена 

4. Наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с образователните 

функции на астрономическите обсерватории и планетариумите 

5. Организиран от общините отдих на деца и ученици в собствени почивни бази. 

6. Мероприятията, предвидени в чл. 15, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, а именно: 

-посещения на културни и научни институции и прояви, когато тези посещения са 

свързани с темите в учебното съдържание; 

 - участие в различни организационни прояви или изяви, които не са предмет на уреждане 

в Наредбата, съобразно личните предпочитания и възможности на учениците. 

Редът и начинът за организиране на мероприятията по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 10/ 

01.09.2016 г.;изменеие и допълнение от 26.09.2017г се определят в Правилника за 

дейността на училището, като се спазват следните изисквания:  

 Информирано съгласие от родителите – получава се и се съхранява се от 

кл.ръководител 

 Списък на децата или учениците с данни за трите им имена, дата и година на 

раждане, група или клас, заверен с подпис на класен ръководител 

 Документи от транспортната фирма 

7. При мероприятия с посещения в населеното масто се организират с разрешение на 

директора при следните изисквания: 

 Списък на децата или учениците с данни за трите им имена, дата и година на 

раждане, група или клас, заверен с подпис на класен ръководител 

8. Редът и начинът за уведомяване на родителите при извеждане на учениците от 

училището се осъществява чрез пряка връзка с кл.р-л. 

10. Сроковете за уведомяване на родителите е до една седмица от предстоящото 

пътуване. 

 

Чл.100 Необходими документи за провеждане на туристически пътувания с обща 

цена: 

(чл. 3 и чл. 4 от Наредбата) 
Документи, които директорът представя в РУО: 
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1.Писмо до началника на РУО за одобряване за сключване на договор съгласно чл. 79, 

ал. 4 от Закона за туризма (по образец – Приложение № 1 от Наредбата). 

2.Проект на договор за туристическо пътуване – съдържанието му е определено в чл. 3, 

ал.2 от Наредбата.  

! Да се обърне внимание на т.11 /промяна цената на договора – не може да се увеличава 

20 дни преди началната дата на пътуването/ и т. 12 /краен срок, в който директорът може 

да се откаже от договора, без да дължи неустойка/ 

Срок за представяне на документите – не по-късно от 10 работни дни преди началната 

дата на съответното пътуване. 

Чл.101. Документи, които директорът изготвя и съхранява (1г.) в институцията (чл. 

4 – чл. 6 от Наредбата): 

       1. Писмо от туроператор, регистрирано във входящия дневник, съдържащо 

информацията по чл. 80 от Закона за туризма 

       2. Договор с туроператора с валидна към датата на пътуването застраховка 

“Отговорност на туроператора” 

       3. Заповед за провеждане на пътуването 

       4. Уведомително писмо – декларация до родител/настойник/попечител/ лице, което 

полага грижи за детето – по образец, Приложение № 2 от Наредбата 

       5.Инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане 

на пътуването – по образец, част от Приложение № 2 от Наредбата 

       6. Списък на децата или учениците с данни за трите им имена, дата и година на 

раждане, група или клас, заверен с подпис на директора и печат на институцията 

       7. Заповед за определяне на ръководители (един от ръководителите се определя за 

главен) за провеждане на туристическото пътуване и заповед за командироването им. 

       8. Документ от личен лекар за всяко дете или ученик, удостоверяващ липсата на 

контакт със заразно болен и противопоказания за участие в пътуването не по-рано от 3 

дни преди дата на пътуването 

       9. Писма /може и по електронен път/ до БАБХ и до РЗИ, свързани с организацията 

на храненето – изпращат се от туроператора  след одобрение на договора от РУО 

Чл.102 Изисквания по отношение на персонала, обслужващ пътуването: 

За ръководители и обслужващ персонал може да се определят: 

• Учители 

• Други педагогически специалисти: възпитатели, психолози, педагогически 

съветници  

• Медицински специалисти 

   ! При провеждане на пътуване в чужбина задължително участва и представител на 

туроператора.  
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Брой ръководители, спрямо броя и възрастовия състав на децата/учениците: 

1 ръководител: 5-7 деца в детска градини и деца в предучилищна възраст 

1 ръководител:10-15 ученици от І до ХІІ клас 

Чл.103 Изисквания към участниците в различните форми на туристически 

пътувания 

За участие в туристическите пътувания не се допускат деца или ученици, които са: 

 с декомпенсирани хронични заболявания 

 контактни на заразни болести 

 заболели от заразни болести 

 ненавършили тригодишна възраст 

чл.104 Изисквания при осъществяне на пътуването 
1.    Туристическите пътувания с автобус се осъществяват само в светлата част на 

денонощието. 

2.    Маршрутът и времето за пътуването се съгласуват писмено в договора между 

туроператора и директора на институцията. 

3.    По време на пътуванията, осъществявани с автобус, се осигурява на децата и 

учениците най-малко 8 часа нощувка  в рамките на денонощието. 

4.    В автобуса, с който ще се превозват децата и учениците, трябва да има осигурена 

аптечна чанта, шини за имобилизация на горен и долен крайник, въже с дължина 50м. и 

голям фенер – акумулаторен. 

Чл.105 Изисквания при настаняването на децата и учениците 

1. Настаняването се извършва в обекти, които са категоризирани места за настаняване 

съгласно Закона за туризма, вписани са в Националния туристически регистър и в 

Публичния регистър на обектите с обществено предназначение (чл. 19, ал.1) 

Забележка: Съгласно § 2, ал.1 от ПЗР на Наредбата при настаняване в почивни бази на 

търговски дружества с повече от 50 % държавно участие (това са базите на 

ученическите лагери), изискването за категоризиране и вписване в Националния 

туристически регистър ще се прилага от 1 януари 2019 г. 

 2. Настаняването извън територията на страната се извършва в обекти, категоризирани 

по съответната национална туристическа класификация. 

3. Да се спазват наредбите, издадени на основание чл. 34, ал.2 от Закона за здравето, 

свързани с изискванията за спалните и санитарните помещения, обезопасяване на 

балконите, ел. контакти и др. 

4. Максималният брой легла при настаняване е 4, с изключение на хижите и 

туристическите учебни центрове и спални. 

5. Настаняването на деца в предучилищна възраст в обектите по чл. 19, ал.1 се извършва 

максимум до втория етаж на туристическия обект. 
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6. Храненето на децата и учениците се осъществява при спазване на Наредба № 6/2011 

г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години и Наредба № 37/ 2009 г. за 

здравословното хранене на учениците. 

7. Когато ученическият отдих е организиран на море или има басейн се спазват 

изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните 

площи. 

Чл.106 Задължения на главния ръководител на групата : 

1.Изготвя поименно разпределение на децата/учениците по стаи, което се оставя на 

рецепцията в обекта на настаняване или на друго подходящо място в него.  

2.Ръководителите се настаняват в помещения в максимална близост до помещенията на 

децата/учениците. 

3.Осигурява провеждането /от служители на хотела/ на инструктаж на групата за 

местоположението на пожарогасителите и на аварийните изходи на обекта 

Глава ХІІ 

Права и задължения спрямо закона за защита на личните 

данни/ изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г/ 

Чл.107 Във връзка с осъществяване на образователния процес в X ОУ “Алеко 

Константинов,, , се събират следните категории данни: 

1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение. 

2. Прием на ученици 

3. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични 

карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.). 

4. Информация за специални образователни потребности на лицата. 

5. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех 

(оценяване) на ученика.  

6. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни 

зрелостни изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.). 

7. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически 

книжки и ученически лични карти. 

8. Информация, необходима за предоставяне на стипендии.. 

9. Информация за здравно осигуряване (за лица над 18 г.) и данни за родители и 

деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане. 

10. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др. 

11. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, 

месторабота, телефон, e-mail; 

12. Информация за получени дарения. 
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13. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета 

или документи. 

Чл.108  Ако основанието, на което се обработва  лична информация, вече не е 

приложимо,  незабавно се прекратява обработването и. 

Чл.109  Обработването на лична информация се осъществява въз основа на: 

1.законово задължение 

2. договор или преддоговорни отношения 

3. съгласие: 

3.1.Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни 

дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които 

дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие 

в съответната дейност). 

3.2.Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с 

поведение на детето/ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, 

телефон, др.). 

3..3.Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на 

детската градина/училището (снимки, клипове на ученици/деца). 

4.  легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес 

Чл.110  Съгласието може да се оттегли  по всяко време, като се информира класния 

ръководител. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на 

обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 
 

 

 

 

Глава ХІІІ. 

Преходни и заключителни разпоредби 
§ 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 

§ 2Правилникът е съобразен със ЗПУО /в сила от 01.08.2016г./, като са цитирани 

членове и параграфи от него. 

  § 3 Този правилник е приет на заседание на ПС на училището на 08.09.2016година, 

влиза в сила на 15.09.2016 година и отменя действащия до тази дата правилник. 

 § 4 Класните ръководители запознават учениците с Правилника на училището в 

часа на класа, а родителите - на първата родителска среща. 

 § 5 Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира 

неуредени с този правилник или с други нормативни актове въпроси. 

 § 6 ЗДУД запознава щатния персонал с Правилника на училището или с 

извършените в него промени в тридневен срок след влизането му в сила или след 

назначаването на персонала. 

§ 7 Копия от Правилника на училището се съхраняват в библиотеката на 

училището. 

 

Изменение и допълнение на ПДУ във връзка с изменение и 

допълнение на Наредба 4/01.09.17г, Наредба 8/15.09.17г, Наредба 

10/26.09.17г, Наредба 11/29.09.17; Наредба за приобщаващо 
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образование приета с ПМС 232/20.10.17г, закон за защита на личните 

данни- изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г 


