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Глава първа 

Общи положения 

 

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

на обучение и възпитание в ОУ„Мати Болгария“ гр.Казанлък, 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 „Сириус“ за коректна 

съвместна дейност. 

Чл.3. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване на 

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

процес и професионалното им ориентиране, на морално и материално стимулиране. 

Чл.4. Обучението в ОУ „Мати Болгария” се провежда на книжовен български език. 

Чл.5. При организирането и провеждането на дейности извън държавните образователни 

стандарти, като курсове по: чужди езици, музика, изобразително изкуство, спорт и др.; обучение 

на деца, обучаващи се в чуждестранни училища, участниците заплащат такси, определени с 

Наредба на министъра на образованието и науката. Тези дейности могат да бъдат организирани и 

от училищното настоятелство 

Чл.6. (1) Училището е общинско.  

(2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, 

разпореждане и управление.  

Чл.7. ОУ „Мати Болгария” е основно училище от І до VІІ клас, което включително 

осигурява основна степен на образование с два етапа: 

− начален – І–ІV клас; 

− прогимназиален – V–VІІ клас; 

Чл.8. Училището работи по утвърдени от министъра на образованието и науката учебни 

планове и учебни програми. 

 

Глава втора 

Приемане и преместване на ученици 

Чл.9. (1) В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или 

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

принадлежност. 

(2) Приемането и преместването на учениците се извършва при условията и реда, определен 

в ЗПУО. 

(3) Приемането и записването на ученици в дневна форма на обучение се извършва въз 

основа на следните документи: 

1. заявление до директора на училището; 

2. удостоверение за раждане  – копие; 

3.здравен картон. 

Чл.10. (1) В училището задължително се приемат всички ученици, живеещи в района на 

училището. 

 (2) В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, 

навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, 

ако физическото и умственото им развитие позволява това.  

 (3) За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна 

група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена 

подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност се 

провежда допълнително обучение. 
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Чл.11. (1) Учениците може да се преместват, както следва: 

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

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

(2) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

1. Подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО до директора на приемащото училище; 

2. До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава 

пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на 

училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1; при 

необходимост от получаване на разрешениепо чл. 106, ал. 3, чл. 107, ал. 3 и чл. 107а, ал. 4 

тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението. 

3. До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в 

което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора 

на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план . 

4. Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на 

удостоверението по т. 3 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира 

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

за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и 

необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

5. В срока по т. 4 директорът на приемащото училище информира писмено директора на 

училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

6. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото 

училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества. 

Чл.12. (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 форма и  не е посещавал училището по неуважителни причини за 

период, по-дълъг от два месеца; 

3. се обучава в самостоятелна и индивидуална форма и не се е явил да положи съответните 

изпити в три поредни сесии. 

(3) Случаите когато ученикът е в задължителна училищна възраст и не е посещавал 

училището по неуважителни причини за по-дълъг период, директорът на училището уведомява 

съответната общинска администрация, РУО и органите за закрила на детето. 

 

Глава трета 

Раздел 1. Организация на образователно възпитателния процес 

Чл.13. Образователно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което 

се осъществява в границите на установения учебен ден.  

(1) Полудневна организация на класове от  V -VIIклас; 

(2) Целодневна организацуия на учебния ден за класовете I - IV клас; 

(3) В сутрешния блок се провеждат часове от общообразователна подготовка. След обяд – 

се провеждат часове за организиран отдих и физическа активност (2 учебни часа), 

самоподготовка (2 учебни часа) и занимания по интереси (2 учебни часа). 

Чл.14. Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от І до 

VІІ клас.  

Чл.15. (1)За учебната година графикът на учебния процес се определя съгласно Заповед на 

Министъра на образованието и науката.  

(2) На основание чл. 208, ал.3 от ЗПУО от учебната 2020/2021г. училището е изцяло на 

комуникационен режим чрез дневник, воден в електронен вид. 

(3) Информацията за оценки, отсъствия, отзиви ще бъде ежедневна. 

Чл.16. (1) Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. и Наредба 

за изменение и допълнението  й от 2016 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на 

седмичните учебни разписания. Той се утвърждава от директора на училището не по-късно от три 
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дни преди започване на всеки учебен срок. Всяка наложителна промяна в разписанието се 

утвърждава от РЗИ.  

(2) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено 

от заместник-директора по УД при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради 

болест, законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на 

директора.  

(3) Временните размествания в седмичното разписание се поставят на информационните 

табла в училище. 

Чл.17.Продължителността на учебния час е: 

35 минути за учениците от І до ІІ клас 

40 минути за учениците от ІІІ до ІV клас  

45 минути за учениците от V до VІІ клас  

Чл.18. (1) Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез: 

1. общообразователна подготовка, и разширена подготовка и избираеми учебни предмети, 

организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците; 

2. общообразователна подготовка и факултативни учебни часове; 

(2) Училищният учебен план се разработва за всяка учебна година. 

(3) Учебният план се съхранява най-малко 50 години. 

(4) Учебните програми за разширена подготовка по общообразователните предмети и по 

учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата 

на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално 

самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у учениците, като разширяват и допълват 

съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети, се утвърждават от директора 

на училището. 

Чл.19. ОВП в училището се провежда чрез дневно обучение на петдневна седмица, на една 

смяна, съобразно възможностите на базата и утвърдено със Заповед на директора седмично 

разписание на учебните часове. 

Чл.20. Обучението се провежда само по учебници и учебни помагала, одобрени от МОН. 

Чл.21. Разпределението на учениците по паралелки се извършва от Директора. 

Чл.22. Учебните занятия за съответната учебна година се определят със Заповед на 

министъра на образованието и науката. 

Чл.23. Учебната година се организира в два учебни срока, съгласно Заповед на Министъра 

на образованието и науката. 

Чл.24. През учебната година учениците ползват ваканции, съгласно Заповед на Министъра 

на образованието и науката. 

Чл.25.(1) Всеки учебен срок се организира в учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

(2) Учебната седмица е петдневна – от понеделник да петък включително. 

(3) В един учебен ден се организират от 4 до 7 задължителни учебни часа. 

(4) Часът на класа се провежда по утвърден от директора график за учебния срок.  

(5) Почивки между отделните учебни часове са : 

1. За учениците от I-IVклас  с продължителност 10 минути. 

2. За учениците от V , VI, VII клас от 1 до 6 час с продължителност 10 минути, от 6 до 7час 

с продължителност 5 минути. 

 (6) Голямото междучасие за учениците от І, ІІ и ІV клас е с продължителност 30 мин.; за 

учениците от ІІІ клас е с продължителност 25 минути; за V-VІІ клас – 20 минути. 

(7) Промяна в продължителността на учебните часове и на почивките се допуска само при 

обстоятелства, нарушаващи учебния процес, след заповед на Директора. 

 (8) Учебните занятия са с начало 8.00 часа 

Чл.26. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите 

особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие 

с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 

01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г. Издадена от министъра на 
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образованието и науката и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди 

започване на всеки учебен срок. 

Чл.27. Занятия по допълнителна подготовка, учебните часове за спортни дейности и часа 

на класа се провеждат по представени и утвърдени от директора графици и програми за целия етап 

на обучение, съобразно интересите и възможностите на учениците. 

Чл.28.(1) По желание на учениците и родителите се организира целодневнo обучение (I-IV 

клас).  

 (2) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици от дневна форма 

на обучение и включва провеждането на организиран отдих и физическа активност – 2 часа; 

самоподготовка – 2 часа и занимания по интереси – 2 часа. Заниманията по интереси се провеждат 

по предварително изработен тематичен план. 

(3) Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, 

а дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по 

интереси се провеждат съответно след обяд. 

Чл.29. Учебните занятия се провеждат в кабинети и класни стаи.  

Чл.30. (1) В началото на учебната година за всеки клас от начален етап се определя класна 

стая, която се поддържа и опазва от учащите в съответния клас. Отговорност за състоянието ѝ носи 

класният ръководител. 

 (2) Кабинетите се поддържат и опазват от учениците, имащи учебни занятия в тях. 

Отговорност за състоянието им носят преподавателите. 

Чл.31. Нанесените щети в училището или в класната стая се възстановяват от 

извършителите. В тридневен срок, при неустановяване на извършителите, щетите се поемат от 

класа, в който е извършена щетата. 

Чл.32. Допълнителната подготовка и часовете за спортни дейности се провеждат извън 

задължителното учебно време и чрез тях  се задоволяват индивидуалните интереси на учениците. 

Чл.33. След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава 

документ. 

Чл.34. (1) Формите на обучение в училището са: 

1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план; 

2. индивидуална форма на обучение в електронна среда от разстояние 

 (2) Училището разработва индивидуален учебен план за: 

- ученици в индивидуална форма на обучение в електронна среда от разстояние, който 

включва поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. 

- ученици със СОП, които се обучават в дневна, индивидуална или самостоятелна форма на 

обучение; 

(3) Училището разработва индивидуален учебен план за учебна година. 

Чл.35. (1) Индивидуалната форма на обучение в електронна среда от разстояние включва 

индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна 

оценка, определини от държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

(2) Обучение в електронна среда от разстояние се организира за ученици от 5-7 клас, 

обучаващи се в ОУ „Мати Болгария”, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, издаден от експертна лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма за 

повече от 30 последователни учебни дни.  

(3) Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна 

присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със 

заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници 

попадат в  рискова група за COVID-19) 

Учениците от I- IV. клас освен в дневна форма може да се обучават в индивидуална форма 

в електронна среда от разстояние само по изключение, когато по здравословни причини детето се 

лекува в чужбина. 

(4) За обучението се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен 

план, която се утвърждава от Директора на училището. 
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(5) Когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в 

електронна среда от разстояние. 

(6) Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, 

така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите 

в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба 

№ 10 за организацията на дейностите в училищното образование.  

Чл.36.  (1) Училището осъществява интегрирано обучение на деца със СОП според 

изискванията на ЗПУО. 

 1. Със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател – класния 

ръководител на паралелката и членове: психолог и/или педагогически съветник, ресурсен учител, 

учител - специален педагог, логопед, учители. В работата на екипа участват родителите или 

настойниците, а при необходимост и други специалисти. 

 2. Екипът извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в 

развитието на деца със специални образователни потребности и разработва индивидуални 

образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се 

утвърждават от директора на училището. 

 (2) Със заповед директора определя училищен екип за работа по механизма за 

противодействие на тормоза в училище. 

1. Училищният екип изготвя годишен план за работа. 

2. Училищният екип предлага следните процедури: 

 - процедура за реагиране на служителите при нарушаване на правилата за 

противодействие на тормоза в училище; 

 - процедура за налагане на мерки спрямо учениците по механизма за 

противодействие на тормоза в училище. 

3. Процедурите се обсъждат с педагогическия персонал и се утвърждават от директора. 

Чл.37. Организиране на ученически пътувания  и отдих 

Туристическите пътувания могат да се организират под формата на детски лагери, 

екскурзионно летуване, походи, училища сред природата (зелени училища, пътуващи училища), 

ски ваканции и обучение по зимни спортове и други пътувания с образователна,възпитателна, 

културно-развлекателна и опознавателна цел. 

(1) Ред за организиране на ученически пътувания  и отдих, които не са предмет 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 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.: 

-еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, съгласно § 1, 

т. 67 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма; 

- прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, 

областно, национално и международно ниво; 

- посещения на културни и групови прояви за деца и ученици (театър, кино, изложба, 

цирк, концерт и др.), когато не са организирани като туристическо пътуване с обща цена; 

- наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с образователните 

функции на астрономическите обсерватории и планетариумите; 

- организиран от общините отдих на деца и ученици в собствени почивни бази 

1. Преподавателите, които организират посещения в природни обекти,  посещение и/или 

участие в прояви, изяви и мероприятия, организирани от обществени, културни и научни  

институции и провеждани в населеното място на училището се представят писмена информация 

по образец (Приложение №1) не по-късно от 3 дни преди участието в гореспоменатите дейности. 

Мероприятията се разрешават от директора на училището. 

(2) Организиране на ученически пътувания и отдих според 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 

27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г. 

 1. Планираните събития, свързани с ученически пътувания и отдих, се вписват в Плана за 

дейностите на училището и Плана за дейността на класа  за съответната учебна година. 
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Туристическите пътувания през учебно време задължително включват минимум едно посещение 

в друго училище за обмяна на иновативни практики и опит или участие в междуинституционална 

изява на учениците, когато туристическото пътуване е с образователна, възпитателна, културно-

развлекателна и опознавателна цел. 

2. В срок не по-късно от две седмици-14 дни  преди провеждането на ученически пътувания 

и отдих преподавателите внасят в деловодството на училището за регистрация в дневника за 

входяща кореспонденция докладна записка до директора за разрешение.  

3. В докладната записка мотивират инициативата си за организиране на тази форма на 

ученически отдих, екскурзия или пътуване. Аргументират избора на туроператор/транспортна 

фирма, маршрут, продължителност и период, в който да се проведе ученически отдих, екскурзия 

или пътуване и предлагат ръководители на екскурзията, пътуването или отдиха. Предоставят 

оферта на избрания туроператор/транспортна фирма и/или оферта от фирма, осъществяваща 

нощувка 

 4. Директорът на институцията изпраща на родителите, настойниците или попечителите 

или на другите лица, които полагат грижи за дете, уведомление с приложена декларация и 

инструктаж по образец съгласно приложение № 2. В случай на съгласие от тяхна страна 

уведомлението се подписва и се връща на директора на институцията. 

5. Директорът на институцията изпраща на Началника на РУО – Стара Загора за одобрение 

проекто-договора,  заверени списъци на учениците, които ще вземат участие в ученическата 

екскурзия с данни за трите имена, дата и година на раждане и клас и Приложение №1 към чл.3, 

ал.4 от Наредбата за детските и туристически пътувания не по-късно от 10 работни дни преди 

началната дата на съответното пътуване. 

6. В срок до 7 работни дни от постъпване на документите Началникът на РУО – Стара 

Загора одобрява внесеното предложение. 

7. След полученото одобрение директорът на институцията сключва договор  с регистриран 

туроператор, вписан в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, 

с валидна към датата на туристическото пътуване застраховка „Отговорност на туроператора";. 

 8. Издава заповед за провеждане на туристическо пътуване; 

 9. Командирова служителите на институцията, определени за провеждането на 

туристическото пътуване, съгласно Наредбата за командировките в страната. 

 10. Изисква предоставянето на документ от личен лекар за всяко дете или ученик, 

удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в 

туристическото пътуване, издаден не по-рано от 3 дни преди началото на организираното 

пътуване. 

 11. Възникналите правоотношения между туроператора и служителите на институцията, 

определени като придружаващи лица при провеждането на туристическото пътуване, се уреждат 

с договор в писмена форма. 

12. Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в системата на 

предучилищното и училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор 

между туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно 

летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции и други пътувания с образователна, 

възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се организират от училището 

по време на ваканциите, почивните дни, а през учебно време – в седмиците за проектна дейност. 

13. Допустимият брой на учебните дни според т.4.1. за организиране на ученически 

туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчисляват въз основа 

на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, дори 

когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване с обща цена. 

 Чл.38. По време на ученическата екскурзия придружаващите лица са длъжни: 

1. да носят отговорност за опазване живота и здравето на учениците по време на провеждане 

на ученическата екскурзия  с учебна цел; 

2. да следят за физическото състояние на учениците и при необходимост да сигнализират 

за спиране на автобуса или търсене на медицинска помощ в най-близкото населено място; 

3.  да разпределят местата в автобуса за съответния клас;  
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4.  да съобщават на учениците ясно и точно часовете на тръгване /начален час и след всеки 

престой/ и плана на ученическата екскурзия; 

5.  проверяват преди всяко тръгване броя на учениците по списък. 

 6. след приключването на екскурзията с учебна цел в тридневен срок да представят доклад. 

 

Раздел 2. Пропускателен режим 

Чл.39.  Родители се допускат на територията на училището по време на родителски срещи 

и предварително уговорени срещи с класен ръководител, учител, ЗДУД, педагогически съветник, 

училищния психолог и администрация, при спазване на задължителните мерки за ограничаване на 

рисковете от разпространение на Covid 19. 

1. Родители 

Чл.40. Гражданите, посещаващи директора и/или останалите длъжностни лица по различни 

поводи, се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след представяне на 

документ за самоличност – лична карта, паспорт или шофьорска книжка. В специален дневник, 

съхраняващ се до приключването му в портиерната, а след това в архива на училището в 

определените от закона срокове, и след проверка на документите за самоличност се вписват без 

съкращения и лично от посетителя: 

1. Трите имена на лицето и датата на раждане по документза самоличност със снимка на 

лицето. 

2. Чужди граждани, освен родители на ученици не се допускат, ако не са с придружител 

български гражданин. 

3. Лицето, което ще бъде посетено. 

4. Час на влизане. 

5. Подпис на лицето. 

6. Час на излизане. 

7. Подпис на портиера/охранителя. 

8. Лицето, което търси съответния посетител е длъжно да идва на входа, за да го посрещне 

и съответно изпрати, с цел да не се допуска отклонение от предназначение на 

посещението. 

Чл.41. На лицата, посещаващи училището се забранява отклоняването и посещаване на 

други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените предварително. След посещението, 

лицата следва да напуснат веднага училището, като уведомят за това портиера/охранителя, като 

това се отбелязва в дневника. 

Чл.42. При проникване (влизане) в сградата на училището на неидентифицирано лице 

(което не е записано в дневника), портиерът/охранителят е длъжен незабавно да сигнализира на 

Спешен номер 112 с пълно описание, след което уведомява директора или заместващият го, които 

да предприемат действия по издирване на нарушителя. 

Чл.43.  Не се разрешава влизането в района на сградата на училището на лица, които: 

- са въоръжени 

- са в неадекватно състояние – пияни, дрогигани, агресивни или с явни психически 

отклонения 

- Внасят оръжие или взривни вещества 

- Внасят упойващи,  спиртни напитки и други, които при употреба биха 

застрашили живота и здравето на околните 

- Разпространяват и рекламират литература и/или артикули с религиозно и/или 

порнографско съдържание 

- Проявяват педофилски или/и вандалски характер 

- Водят или разхождат кучета и/или други животни 

- Носят със себе си обемисти предмети 

- Не спазват задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на Covid 19, приети от МЗ, МОН и учебното заведение 

Чл.44. За ремонтни дейности се допускат лица по списък, одобрен от директора на 

училището 
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Чл.45. Не се разрешава оставянето на багаж от външни лица, училищен персонал и и 

ученици в портиерната 

 Чл.46.  Влизането в района на училището на МПС става по изключение само след писмено 

разрешение от директора на училището, при засилени мерки за безопастност на учениците, 

персонала и гражданите, пребиваващи в училището. 

Чл.47.  МПС със специален режим (линейки, пожарни коли и др.) се допускат в сградата на 

училището без предварително писмено съгласие на директора на училището, 

портиера/охранителя, подпомаган от домаки на училището или хигиенист, при засилени мерки за 

безопастност на ученици, персонал и граждани. 

Чл.48. При влизане и излизане в/от районана училището портиерът/охранителят 

задължително проверява документите на водачите на МПС и съответствието на превозваните 

товари с данните за тях в съпроводителните документи. 

Чл.49. Всеки работник/служител има право на свободен достъп до своето работно място в 

рамките на установеното работно време през официалния вход на училището, определен с отделна 

заповед от директора. 

Чл.50. Всеки работник/служител има право на свободен достъп и в извънработно време, с 

разрешение на директора на училището или заместващия го служител. 

Чл.51. С прекратяване на трудовото правоотношение с работника/служителя, той 

придобива статута на външно лице и има право на достъп при спазване на установения за външни 

лица пропускателен режим. 

Чл.52.  В двора на училището не се допускат домашни любимци. 

1. Училищен двор  

(1) Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез 

маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. 

(2) Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията 

за физическа дистанция и дезинфекция.  

(3) Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки. 

(4) Провеждане на повече занятия навън. 

(5) Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-

безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на 

читалището, което наблизо). 

Чл.53. Учениците от ЦОУД се вземат в определените за това часове. 

 

Глава четвърта 

Управление и функциониране 

 

Раздел І 

Директор 

Чл.54. (1)Директорът на училището като орган за управление и контрол изпълнява своите 

функции, като: 

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование; 

2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището; 

3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за 

придобиването на ключови компетентности от учениците; 

4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 

предучилищното и училищното образование; 

5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни 

програми; 

6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за училището документи 

– правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.; 

7. организира и ръководи самооценяването на училището; 

8. определя училищния план-прием, организира и осъществява приемането на децата в 

училището; 
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9. организира приемането или преместването на ученици на местата, определени с 

училищния план-прием; 

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на 

подлежащите на задължително обучение ученици; 

11. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на 

образование; 

12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в училището в съответствие с Кодекса на труда; 

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на 

образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на 

системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 

работни дни от овакантяването или от откриването им; 

15. управлява и развива ефективно персонала; 

16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на 

педагогическите специалисти; 

17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията 

съобразно стратегията за развитие на училището; 

18. организира атестирането на педагогическите специалисти; 

19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на 

бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 

работниците и служителите и обществения съвет; 

20. поощрява и награждава ученици; 

21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал; 

22. налага санкции на ученици; 

23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал без оглед на признаците по чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация; 

24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, 

възпитание и труд; 

25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите; 

26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности; 

27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни; 

28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и 

лица; 

29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на 

училището в съответствие с предоставените му правомощия; 

30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в 

училище; 

31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб; 

32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона 

за предучилищното и училищното образование; 

34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове; 

35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

36. при получаване на оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на 

тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място е длъжен незабавно да извърши 

проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна 

отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. При неизпълнение на това 

си задължение директорът носи отговорност по този закон за актове на дискриминация, извършени 

на работното място от негов работник или служител. 
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37. запознава заемащите учителски длъжности с разпределението на предметите по часове 

и класното ръководство между учителите на два етапа-сумарно в края на учебната година и 

персонално в началото на текущата учебна година; 

38. разпорежда се с бюджетните средства както следва:  

38.1. длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив 

уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигурява, съгласно условия и по ред, 

установени в закона за осигуровките. 

38.2. в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и /или/ за 

сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в 

зависимост от длъжностите им, при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на 

разходите за работни заплати в бюджетните организации. 

 38.3. сключва и прекратява трудови договори със заместник-директорите, заемащите 

учителски длъжности, служителите и работниците по реда на КТ и нормативните уредби на МОН 

без оглед на признаци по чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминацията. За целта Директорът 

може да назначи комисия, която оформя предложението си с протокол; 

38.4. като председател на ПС, Директорът осигурява изпълнение на решенията му; 

38.5. награждава и наказва учениците, заемащите учителски длъжности, заместник-

директорите, служителите и работниците в съответствие с КТ, ЗУОП; 

39. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас и 

степен на образование и съхранява печата на училището. 

40. при отсъствие на учител, ако няма посочен заместник, директорът със своя заповед 

определя заместника. 

 41. при отсъствие за по-малко от 60 календарни дни, Директорът определя със заповед свой 

заместник от педагогическия персонал на училището. 

42. може да делегира част от своите задължения на заместник-директорите.  

(2) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и 

административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната 

характеристика. 

43. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PSR на участник в учебно-

възпитателния процес: 

(1). Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и  

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 

(2). Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на 

съответното училище.  

 

Раздел ІІ 

Педагогически съвет 

Чл.55. Педагогическият съвет включва в състава си директора, заместник-директора по 

учебната дейност, заемащите учителски длъжности и други специалисти с педагогически 

функции. Медицинското лице, което обслужва училището, и Председателят на училищното 

настоятелство участват с право на съвещателен глас.  

Чл.56. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на 

основни педагогически въпроси в училището: 

1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към 

нея план за действия и финансиране; 

2. приема Правилник за дейността на училището; 

3. приема Годишен план на училището (с неотменни към него части: План за 

квалификационна дейност, Тематичен план за заседанията на Педагогическия съвет и План за 

празниците и ритуалите.  

4. приема  училищен учебен план; 

5. избира формите на обучение за учениците; 

6. набелязва мерки за повишаване на качеството на образованието; 
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7. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване на 

компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

8. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението на учениците.  

9. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване на нормативните 

изисквания на МОН. 

10. приема учебни планове за индивидуални форми на обучение. 

11. прави предложения на Директора за награждаване на ученици и налагане на санкции. 

12. определя дейностите в училище извън държавните образователни стандарти. 

13. утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от 

училището. 

14. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното 

настоятелство или с родители на учениците от училището; 

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

училищната общност. 

 16. определя приоритетни тематични области по гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование в часа на класа, съгласно чл11, ал.1 от Наредба №13 от 21.09.2016 

г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, отчитайки 

спецификата на общността, средата, интересите и възрастовите особености на учениците. 

 17. в края на всяка учебна година анализира потребностите на училищната общност и при 

необходимост прави актуализация на програмата. 

Чл.57. (1) Председател на ПС е Директорът на училището.  

(2) Извънредно заседание се свиква по писмено искане до Директора на най-малко 1/3 от 

числения му състав. 

(3) Решенията на ПС се приемат с обикновено мнозинство при присъствията на не по-малко 

от 2/3 от членовете му. 

(4) Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство /две 

трети от гласовете на присъстващите/. 

 

Раздел ІІІ 

Обществен съвет 

Чл.58. (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението им. 

(2)  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 за превенция 

на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

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

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и 

инспектирането на училището; 

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

разходи, както и за отчета за изпълнението му;   

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 

училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

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

констатира нарушения на нормативните актове; 

9. дава становище по училищния план-прием; 
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10. участва с представители в създаването и приемането на Етичния кодекс на училищната 

общност; 

11. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен 

глас. 

(3) Обществения съвет организира своята дейност, съгласно Правилник, утвърден от МОН. 

 

Раздел IV 

Ученически съвети 

Чл.59. Съставът на Ученическия съвет на паралелката се определя от учениците чрез явно 

или тайно гласуване всяка учебна година и неговата численост е минимум трима ученика. 

Ученическият съвет на паралелката: 

1. участва при изработване на годишния план за часа на класа за отделната паралелка и 

координира разработването на плановете за часа на класа между паралелките в класа в интерес на 

развитието на всеки ученик и на паралелката като общност; 

2. участва при защитата на правата и интересите на учениците от паралелката пред класния 

ръководител, училищното ръководство, педагогическия съвет и родителите; 

3. участва активно в решаване на проблемите на класа; 

4. организира провеждането на дейности на паралелката; 

5. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия; 

6. организира и координира дейностите с другите паралелки и класове на общоучилищни 

изяви; 

7. организира и координира работата по проекти на паралелката, на класовете и на 

училището като общност. 

Чл.60. Съставът на ученическия съвет на училището включва по един представител на 

Ученическите съвети на паралелките, избран от тях. Неговата численост е равна на броя на 

паралелките в училището, допълнен до нечетно число. 

Ученическият съвет на училището: 

1. утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището; 

2. прави предложения пред директора и Педагогическия съвет относно начините на 

упражняване правата на учениците; 

3. мотивира учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи 

училищния живот и ученическата общност; 

4. посредничи в разрешаване на възникнали проблеми, свързани с организацията и 

протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; 

5. подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общоучилищните 

изяви; 

6. работи по проекти, съвместно с другите ученици, учителите, училищното ръководство и 

родителите; 

7. подпомага се от педагогическия съветник на училището при разглеждане на въпроси, 

касаещи учениците, училищния живот и ученическото самоуправление.  

8. предлага свой представител при разработването на Етичен кодекс на общността.  

Чл.61. При внасяне на предложение за санкция на ученик от класа класният ръководител 

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

 

Раздел V 

Педагогически специалисти 

Чл.62. Учителските длъжности са: 

1. „учител”; 

2. „старши учител”; 

3. „главен учител”; 

Чл.63. Длъжността "учител" в училището включва следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 

придобиване на ключови компетентности от учениците; 
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2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности; 

5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на учениците; 

6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците за пълноценно 

включване в образователната и социалната среда; 

7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 

8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит; 

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 

съответния учебен предмет или модул; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 

13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

училището; 

14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 

15. водене и съхраняване на задължителните документи; 

16. провеждане на консултации с ученици и родители; 

17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

взаимопомощ; 

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

19. членуват в професионални организации и вземат участие в работата на местните, 

регионални и национални органи; 

20. предлагат решения за организация и ръководство на образователно възпитателната 

работа; 

21. бъдат зачитани правата и достойнството им; 

22. избират и да бъдат избирани в органите на училищното самоуправление; 

23.определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование; 

24. участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

25.получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

26.избират учебници и учебни помагала след оценяване за тяхното практическо прилагане 

за съответния  учебен предмет от съответната образователна степен или етап; 

27. изискват от учениците да спазват училищния правилник и нормите на поведение; 

28. използват училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения; 

29. получават информация относно състоянието на училищните дела; 

30. повишават квалификацията си; 

31. получават защита по КТ; 

32. имат право да подават оплакване, ако се смятат за подложени на тормоз, включително 

сексуален на работното място, ако той е извършен от лице от педагогическия или 

непедагогическия персонал; 

33. да бъдат поощрявани и награждавани; 

34. организират и провеждат детски и ученически туристически пътувания и отдих; 

35.организират посещение на разлини културни и научни институции и прояви, празници, 

състезания, проекти и конференции. 

36. осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС; 

37. зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни; 
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38. получават 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; 

39. продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел 

подобряване на качеството на образованието; 

40. уведомяват в деня на отсъствието или на предходния ден до обед директора, когато се 

налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни 

часове;  

41. участват в работата на Педагогическия съвет; 

42. изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 

43. не ползват мобилен телефон по време на учебен час; 

44. не пушат, не внасят и не употребяват алкохол в училището, както и извън него при 

провеждане на дейности, в които участват ученици; 

45. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

учители и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринасят 

за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

46. не внасят в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

47. вписват в дневника и 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; 

48.водят коректно и редовно училищната документация и електронния дневник, съгласно 

изискванията на Министерството на образованието и науката; 

49. чрез административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба за 

социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; уведомяват директора за ученици, 

нуждаещи се от специална закрила; 

50. изпълняват решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на 

образованието; 

51. не отклоняват ученици от учебния процес; 

52. не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и не 

накърняват личното им достойнство; 

53. не организират и не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна дейност 

с учениците и колегите си в училище; 

54. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават писмена декларация 

пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година са 

предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на 

интереси. 

55. познават и спазват Етичния кодекс на общността; 

56.всяка учебна година до 10 септемврида изготвят учебни програми за РП и ДП и годишно 

тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподават. Учебните 

програми по РП и ДП се представят на директора за утвърждаване. Годишните разпределения са 

предоставят на директора. 

57. дават консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 

58. не разпространяват сред учениците, родителите и обществеността информация, 

свързана с разисквания на заседания на ПС, оперативки и др.; 

59. не уронват престижа на училището, учениците, колегите и ръководството; 

60. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на учениците, на които 

преподават; 

61. укрепват авторитета на училището с поведението и работата си;  

62. отговарят за опазването на материалната база в класната стая по време на учебния 

процес; 

63. идват на работа най-малко 15 минути преди започването на учебния час; 

64. спазват строго времетраенето на учебния час; 
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65. проверяват и оценяват системно знанията и уменията на учениците; 

66. провеждат класни работи по график, съобразен с годишните разпределения, но не по-

късно от 2 седмици преди края на срока, като резултатите им се обявяват не по-късно от една 

седмица преди края на срока; 

67. изпълняват норматива за задължителна преподавателска работа, определена със 

СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ №1; 

68. изпълняват решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на контролните 

органи на РУО и на Министерството на образованието и науката; 

69. преподават учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебния 

предмет „чужд език”, общуват с учениците на книжовен български език и ги подпомагат да 

усвояват книжовноезиковите норми; 

70. излизат в отпуск, като подават при ЗАТС заявление до Директора, в което посочва 

преподавателя, който ще ги замества, най-малко 3 дни преди ползването и след разрешение на 

Директора; 

71. получават необходимите УТС, комплект безплатни учебници и нагледни материали в 

началото на учебната година, съхраняват ги и се грижат за изправността им. Предават ги в края на 

учебната година; 

72. дежурят в училище по утвърден график, като осигуряват ред и дисциплина; 

73. присъстват на всички оперативки, заседания на ПС, вземат активно участие в работата 

им и в общоучилищните мероприятия; 

74. подават своевременно исканата от ръководството на училището информация; 

75. информират родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната 

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

към форми за допълнителна работа, с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика 

при зачитане на тяхното право да вземат решения; 

76. представят график на приемното си време за среща с родители в началото на учебната 

година; 

77. провеждат индивидуалните срещи с родителите в приемното си време или в друго, 

удобно за двете страни време; 

78. преподавателите от начален етап да поемат грижи за децата от паралелката, чиито 

класен ръководител е главен дежурен, съгласно Мерки за полагане на грижи на учениците от 

начален етап, когато класният ръководител е определен за главен дежурен, утвърдени със Заповед 

на директора; 

79. при организиране на посещение на различни културни и научни институции и прояви, 

празници, състезания, проекти и конференции учителя/класния ръководител да спазва 

изискванията в ал.6; 

80. при организиране на детски и ученически пътувания и отдих да спазват реда в 

процедура, утвърдена от директора; 

 81. осъществяват екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти за 

осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие, насочена към развиване на потенциала на 

всеки ученик в училището. Екипната работа да включа обсъждане на дейностите за обща подкрепа, 

провеждане на регулярни срещи, набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа за отделните 

ученици. В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието 

му в рамките от 3 месеца от началото на предоставянето на подкепата учителите в групата на 

ученика съответно класният ръководител на ученика да обсъдят с координатора на училището и с 

родителя/представителя на детето или с лицето, което полага грижи за детето насочването на 

ученика за извършване на оценка на индивидуалните му потребности от екип за подкрепа на 

личностно развитие. 

82. вписват в дневника на паралелката отсъстващите ученици до 10 минути от началото на 

учебния час. 

83. вписват в дневника на паралелката темата за учебния час до края на учебните занятия, а 

оценките от текущите изпитвания до края на учебния час. 
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Чл.64 Лицето, заемащо длъжността „учител”, при изпълнение на задълженията си се 

подпомага от „старши учител” и под негово ръководство усъвършенства практическите си 

компетентности и се адаптира към образователно-възпитателния процес. 

Чл.65 Длъжността "ресурсен учител" в училище се съвместява с длъжността „логопед”, 

която включва функциите: 

1. определяне на конкретните образователни цели за учениците със специални 

образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителите в 

училище; 

2. участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или учебния час, 

базирани на преподаване за придобиването на ключови компетентности от учениците; 

3. съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно 

включване на учениците със специални образователни потребности в образователния процес; 

4. осъществяване на индивидуална и групова работа с ученици със специални 

образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа; 

5. консултиране на учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание 

от ученици със специални образователни потребности; 

6. участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на ученик; 

7. подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за самоподготовка на ученика 

в дома; 

8. обучаване на родителите за разнообразни форми и похвати на работа с ученика с цел 

създаване и развитие на полезни умения за самостоятелен и независим живот; 

9. участие в кариерно ориентиране и консултиране на учениците със специални 

образователни потребности; 

10. взаимодействие с другите педагогически специалисти във връзка с постигане на 

резултати за учениците; 

11. консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа; 

12. участие в изготвяне на плана за подкрепа; 

13. участие в прегледа на напредъка на учениците със специални образователни 

потребности; 

14. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

Чл.66. Длъжността "старши учител" освен функциите на длъжността “учител” включва и 

допълнителни функции: 

1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 

2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 

децата повъзрастови групи; 

3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 

ученицитепо съответния учебен предмет или модул на ниво клас; 

4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители; 

5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител"; 

6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 

7. участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен 

предмет в училището;  

8. участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на 

оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията 

на учениците от съответния клас; 

9. подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии 

за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет; 

10. използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на 

образователно-възпитателния процес; 

Чл.67. Лицето, заемащо длъжността „главен учител” включва и следните допълнителни 

функции: 

1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 
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2. анализиране на институционалните квалификационни дейности; 

3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически 

практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от 

учениците; 

4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището; 

5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е 

определен за наставник; 

6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши учител"; 

7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 

8. участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в 

училището; 

9. обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни 

оценявания за училището; 

10. консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им 

развитие;  

11. организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към 

повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците; 

12. организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и 

провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в 

училището; 

13. коoрдинира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва 

училището; 

14. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището; 

15. на лицето, заемащо длъжността "главен учител" в училище, може да се възлагат 

задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, както и 

задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не 

позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши 

учител".  

16. прави размествания на учебната програма, когато се налага по обективни причини и при 

отсъствие на Директора и ЗДУД; 

Чл.68 Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни 

ръководители, имат и следните функции: 

1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана 

за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката; 

2. своевременно информиране на родителите за: 

а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание; 

б) образователните резултати и напредъка на учениците; 

в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и 

училищнотоо бразование; 

3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.; 

4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците; 

5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на 

санкции по чл.199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция "забележка" или 

"преместване в друга паралелка на същото училище". 

7. 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; 

8. анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и предприема превантивни 

и корективни мерки за справяне с тях; 

9. контролира посещаемостта на учениците от класа; 
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10. своевременно уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и 

когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция и други мерки по този правилник; 

11. консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика; 

12. организира и провежда родителска среща; 

13. периодично организира индивидуални срещи с учениците от класа, организира и 

провежда час на класа и работи за развитието на паралелката като общност; 

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

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

15. осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 

16. води редовно и съхранява учебната документация за класа; 

17. запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник, училищния учебен 

план, графиците за консултации, за предвидените писмени работи по съответните предмети и за 

приемното време на заемащите учителски длъжности в училището още в началото на учебната 

година; 

18. осъществява системен контрол за спазване режима на ОВП, редовното посещение на 

учебни занятия и поведението на учениците; 

19. запознава родителите и учениците със заповедта за наложена санкция и я вписва в 

електронния дневник 

20. предлага на ПС за санкции ученици, като спазва всички изисквания за превантивна 

дейност; 

21. попълва и обработва следната документация: 

21.1 Електронен дневник на класа, предназначен за вписване на актуална информация за 

учениците за еднан учебна година, обработка на допуснатите отсъствия, темите на Часа на класа 

           21.2 главна книга – І – VІІ клас, която служи за вписване на годишните оценки на всички 

ученици; 

21.3 удостоверения за завършен клас и свидетелства за завършена степен на образование; 

22. веднъж месечно да предоставя информация на хартиен носител след предварително 

внесено заявление от страна на родителя. 

23. провежда в началото на учебната година инструктаж с учениците, а след ваканции или 

отсъствие от училище повече от 1 месец – периодичен инструктаж; запознава родителите с 

направения инструктаж; 

24. уведомява учениците за направени промени в седмичното разписание на класа; 

25. извинява отсъствията на учениците след представяне на медицинска бележка от личния 

лекар, уведомително писмо от родител или документ за участие в извънучилищни форми. 

Съхранява бележките за извиняване на отсъствията в папка по месеци, която се поставя и 

съхранява в мястото в учителската стая, отредено за дневника на съответната паралелка. 

26. осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед 

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

27. изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа и се грижи за опазване 

на училищното имущество 

Чл.69 Във връзка с безопасните условия на обучение, възпитание и труд класният 

ръководител: 

1. В началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция провежда инструктаж 

2. Провежда периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с 

възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на 

всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече 

да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и 

физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.  

3. Напомня на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите 

помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

4. Дава на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

5. Поставя на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни 

материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет, носене на защитни маски. 
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6. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването 

им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки. 

Чл.70 На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище. 

 Чл.71. (1) За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител 

разработва, а директора утвърждава годишен план до две седмици след началото на учебната 

година при съобразяване на разпределението с тематичните области по чл.11, ал.1 и приложение 

№5 от Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. 

 (2) В годишния план по ал.1 се определя броят на часовете по теми и дейности според 

интересите и възрастта на учениците и с тяхно участие. 

Чл.72. Класният ръководител няма право да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха 

и поведението на отделните ученици от паралелката. 

Чл.73. При неспазване на трудовите задължения Директорът налага наказания съгласно чл. 

188 от КТ. 

Чл.74. Заемащите учителска длъжност могат да отсъстват от заседанията на 

Педагогическия съвет поради ползване на отпуск и отпуск поради временна нетрудоспособност, 

за което предварително информират ръководството. При безпричинни отсъствия от заседания на 

ПС през учебната година се налага наказание по чл.188 от КТ. 

Чл.75. За три самоволни закъснения или преждевременни напускания на работното място 

в два последователни календарни месеца се налага наказание по чл.188 от КТ. 

Чл.76. Учениците, лицата, заемащи учителски длъжности, служителите и работещите се 

инструктират за безопасни и здравословни условия на труд. Задължително се спазват изискванията 

за обучение по безопасност на движението. 

Чл.77. По време на учебните занятия никой няма право да извежда ученици от учебен час, 

освен медицинското лице или родител, по здравословни причини с разрешение на Директора на 

училището. 

Чл.78. Лицата, заемащи учителски длъжности, имащи последен час, в края му напомнят за 

безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при 

връщане вкъщи. След завършване на учебните занятия преподавателите извеждат учениците пред 

сградата на училището и ги изчакват да се разотидат. 

Чл.79.Длъжността "учител в група за целодневна организация на учебния ден" в училище 

включва следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес и/или на дейностите по 

самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси за 

придобиване на ключови компетентности от учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности; 

5. анализиране на образователните резултати на учениците; 

6. допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на социалните им 

умения; 

7. подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; 

8. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 

9. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 

13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

институцията; 
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14. опазване на живота и здравето на учениците, включително и по време на организираните 

допълнителни дейности или занимания по интереси; 

15. водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

16. провеждане на консултации с учениците и родителите им; 

17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

взаимопомощ; 

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

19. вписват в електронния дневник на групата отсъстващите ученици до 20 минути от началото 

на учебния час. 

20. вписват в дневника на групата темата за учебния час до края на учебните занятия. 

Чл.80. В учебно време учителите дават дежурства по график,  утвърден от директора, като: 

1. дежурят заедно с помощните дежурни по график, утвърден от Директора; 

2. идват на работа 15 минути преди останалите си колеги; 

3. уведомяват, съвместно с преподавателите, имащи първи час, учениците за направени 

промени в седмичното разписание на класа;  

4. правят размествания на учебната програма, когато се налага по обективни причини и при 

отсъствие на Директора, ЗДУД и Главния учител; 

5. уведомяват  ръководството за възникнали проблеми по време на дежурството; 

6. отговарят заедно с помощните дежурните от начален и прогимназиален етап за реда в 

училище; 

7. Преди първия час и по време на междучасията учителите, които нямат задължението за 

дежурство – главно и помощно - стоят в класните стаии осигуряват ред и безопасни условия за 

почивка на учениците от паралелката. 

Чл.81. През времето, когато учениците са във ваканция, учителите и служителите от 

училището могат да бъдат в платен отпуск.  

Чл.82. Седмичните оперативни планове са задължителни за изпълнение от посочените в 

тях лица. Текущата организационно – контролна дейност се осъществява чрез седмични 

оперативни срещи с учителите и служителите. 

Чл.83. Длъжността "педагогически съветник" в училище включва следните функции: 

1. консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното 

ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и 

обществото; 

2. участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на 

възпитанието, социализацията и закрилата на учениците; 

3. консултиране на ученици, педагогически специалисти, родители и други 

заинтересованистрани за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес; 

4. посредничество при решаване на конфликти; 

5. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с образователния процес и 

с избора назанимания по интереси; 

6. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните 

видовепсихоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на 

различни форми наагресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми за 

противодействие и на мерки за въздействие; 

7. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в училище, който извършва оценка на 

индивидуалните потребности на ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа, като при 

липсата на психолог в училище подпомагат и координират дейността на екипа; 

8. участие в дейности по мотивиране на ученици за преодоляване на проблемното им 

поведение и дейности по превенция на отпадането от училище; 

9. подпомагане на личностното развитие и адаптирането на учениците към образователната 

среда; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. осъществяване на връзката между родителите и училището в работата по случаи; 
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12. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 

квалификация и споделяне на добри практики; 

13. сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в 

междуинституционални екипни срещи; 

14. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

Чл.84. Педагогическият съветник изпълнява следните задължения: 

(1). Проучва и подпомага: 

1.психичното развитие и здраве на учениците ; 

2. подготовката на образователен и професионален избор; 

3. интересите и предпочитанията на всички ученици и им помага при избора на извънкласни 

дейности и на кариерно развитие; 

4. адаптирането на учащите към образователната и социалните системи. 

(2). Осъществява диагностична дейност: 

1. диагностициране на началната училищна готовност на учениците, постъпващи в I клас; 

2. диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата 

сфера на учениците; 

3. идентифициране на надарените ученици, както и на ученици със специфични 

образователни нужди; 

4. диагностика за подпомагане на училищното и професионалното ориентиране и насочване 

на учениците. 

(3). Извършва консултативна дейност: 

1. Индивидуално консултиране на: 

1.1. ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с 

връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие; 

1.2. учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците и колегите им; 

1.3 родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и 

интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) 

на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – училищно ръководство, 

учители, училищно настоятелство. 

2. Групова работа: 

2.1. обучения за развитие на социални умения и правене на социални избори; 

2.2. решаване проблеми, свързани с рисково за здравето поведение – ограничаване на 

злоупотребата с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици), превенция на 

зависимостите, рисково сексуално поведение и др.; 

2.3. изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие. 

3. Консултиране на училищното ръководство и училищния състав по отношение на: 

3.1. разработване на училищни правилници, програми и проекти; 

3.2. училищния климат; 

3.3. решаване на проблеми на училищното развитие. 

(4). Посредничи при взаимодействия при решаване на конфликти между ученици, учители, 

родители и училищно ръководство. 

(5). Спазва професионалната етика. 

(6). Спазва професионалната тайна. 

(7). Зачита и защитава личното достойнство на учителите и учениците. 

(8). Поддържа контакти с общински структури, ПКК, консултантски центрове и др. 

(9). Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от 

КТ. 

(10). Спазва Правилника за вътрешния трудов ред и настоящия правилник. 

(11). При необходимост е на разположение и в извънработно време. 

(12). Поддържа приличен външния си вид. 

Чл.84. Педагогическия съветник има право: 

(1) Да посещава уроци, съвети, съвещания и др. с цел получаване на информация и 

впечатления за отделните ученици, класове и учители. 
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(2) Да се запознава с класната и училищна документация. 

(3) Да провежда индивидуални и групови психологически изследвания и въздействия в 

учебно и извънучебно време. 

(4) Да информира, обобщава и популяризира своята работа в средствата за научна и масова 

информация. 

(5) Да повишава системно своята професионална квалификация. 

(6) Да води курсове, факултативни и други групи с ученици, учители, родители и др. 

(7) Да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия. 

(8) Да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, 

която изпълнява. 

(9) Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си. 

(10) Да му бъде предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на 

санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални 

условия за изпълнение на задълженията. 

Чл.85. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за 

безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на 

дейността и др. 

Чл.86. Член е на педагогическия съвет на училището. 

 

Раздел VІ 

Ученици 

Чл.87. Завършване на клас: 

1. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от общообразователната и 

разширената подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).  

2. Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от 

общообразователната и разширената подготовка за V, VІ и VІІ клас полагат поправителни изпити 

по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. 

 3. Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до 

IV клас в дневна индивидуална форма на обучение в електронна среда от растояние и възрастта 

им е съответна за този клас. 

4. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са 

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

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

5. Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от общообразователната и 

разширената подготовка за V,VІ и VІІ клас на редовните и/или на допълнителната поправителни 

сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. 

6. Ученици, които се обучават в индивидуална форма на обучение в електронна среда от 

растояние, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които 

имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити. 

7. Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили 

общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не 

повтарят класа. 

8. За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват държавните 

образователни стандарти за учебно съдържание по обективни причини, екипът в училището 

разработва индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния 

план, по който работи училището.  

9. Учениците от I, ІІ и ІІІ клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици 

IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от 

общообразователната или разширената подготовка, не повтарят класа. За тях 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. 
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10. За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните управления 

по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и 

организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:  

10.1. индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика; 

10.2 допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите; 

10.3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности 

и с интересите на ученика; 

10.4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и 

интересите на ученика. 

 Чл.88. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след 

връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като 

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при 

представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на 

дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от 

родителя до класния ръководител;  

Заявлението по т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, 

родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава 

заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище 

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

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

причините за отсъствието. 

В случай че заявлението по т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, 

родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава 

заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз 

основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини. 

Чл.89. Ред за извиняване на отсъствията на учениците и необходимите документи: 

 (1) По медицински причини: 

1. При заболяване ученикът получава медицински документ, издаден от лекар в лечебно 

заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска 

помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от 

анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания 

и поставената диагноза, отразени в медицинската документация. В него задължително се вписва 

номерът и датата на документа за осъществения преглед. Изписването на номерът и датата се 

поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването, състоянието по 

международната класификация на болестите. Дните посочени в медицинската бележка, за които е 

определена необходимостта от отсъствието от училище по медицински причини не може да 

предхожда датата на извършване на прегледа, посочен в документа; 

2. Родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за ученика същия ден 

уведомява класния ръководител с писмо в електронния дневник  или в телефонен разговор /в 

извънучебно време/ за времето на отсъствието; 

3. До три дни след връщането си в училище, ученикът представя медицинския документ, 

подписан от родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето; 

4. При неспазване на точка 3. класният ръководител се свързва с родителя /представителя 

на детето или лицето, което полага грижи за детето за уточняване на времето на предаване на 

изискуемите документи; 

5. След представяне на документите класният ръководител извинява отсъствията на 

ученика за периода, посочен в медицинския документ. 

 (2) Извиняване на отсъствията при представяне на документ от спортен клуб, в който 

ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 
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спектакли, изложби и др. и след потвърждение от родителя/представителя на детето или лицето, 

което полага грижи за детето: 

1. Ученикът предварително устно уведомява класния ръководител за датата и причината  за 

отсъствието; 

2. Клубът за извънкласна дейност в който ученикът членува, организаторите на състезания, 

конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др. издават служебна бележка 

за времето, в което ученикът е ангажиран, която се подписва от родителя/представителя на детето 

или лицето, което полага грижи за детето; 

3. Родителят/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето или 

ученикът предава служебната бележка на класния ръководител най-късно един ден преди началото 

на отсъствието. 

4. След представяне на служебната бележка класният ръководител извинява отсъствията на 

ученика. 

(3) Извиняване на отсътвията до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния 

ръководител въз основа на мотивирана писмено заявление от родителя /представителя на детето 

или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи 

отсъствието.  

1. На първата родителска среща класният ръководител запознава родителите с бланката на 

заявлението за освобождаване от учебни занятия. 

2. Родителят/представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето попълва 

заявление на готова бланка, която е публикувана в сайта на училището;  

3. Родителят/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето или 

ученикът представя заявлението на класния ръководител преди деня на отсъствието. 

4. В случай, че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика 

родителят/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето уведомява със 

съобщение в електронния дневник или в телефонен разговор, потвърден с SMS класния 

ръководител и подава заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от три учебни дни 

след връщането на ученика в училище.  

5. Класният ръководител извинява отсъствията на ученика. 

(4) Извиняване на отсъствията до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора 

въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя родителя/представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи 

отсъствието. 

1. Родителят/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето или 

ученикът предварително представя заявлението в канцеларията на училището. В случай че 

заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това 

класния ръководител със съобщение в електронния дневник в телефонен разговор или  и подава 

заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.  

2. Директорът на училището издава заповед за извиняване/неизвиняване на отсъствията, с 

която се запознава класният ръководител; 

3. Класният ръководител запознава родителя/представителят на детето или лицето, което 

полага грижи за детето със заповедтта на директора и извинява/неизвинява отсъствията на 

ученика. 

 (5)Извиняване на отсъствията при целодневна организация на учебния ден със заявление от 

родителя: 

1. В случаите, в които ученикът отсъства за цял ден, учителят при ЦОУД прави копие на 

документите за извиняване на отсъствия, представени на класния ръководител и ги съхранява в 

папка по месеци, която се поставя в мястото в учителската стая, отредено за дневника на 

съответната група.  

2. При отсъствие на ученик в часовете по самоподготовка, занимания по интереси и 

организиран отдих и физическа активност в случаите по точка 1, 2, 3 и 4 учителят извинява 

отсъствията на учениците след представяне на необходимите документи не по-късно от 

посочените срокове.  
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(6) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и когато отсъствието не е по 

някоя от уважителните причини, определени в чл.78 класният ръководител е длъжен да уведоми 

родителя/представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето с писмо в 

електронния дневник или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване 

на причините за отсъствие. 

Чл.90. Отсътвията на ученика се отбелязват в електронния дневник на класа.  

Чл.91. Когато в училището не са създадени условия за удовлетворяване на индивидуалните 

потребности на учениците, обучаващи се при целодневна организация на учебния ден да 

посещават извънучилищни форми на обучение, те могат да отсъстват от часовете за организиран 

отдих и физическа активност или от часовете за дейности по интереси до 2 дни до 2 учебни часа в 

седмицата след подадено мотивирано писмено заявление от родител/настойник до директора на 

училището, придружено с документ от съответната извънучилищна форма.  

Чл.92. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. 

Чл.93. Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, 

а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие. 

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

срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от общообразователна или от 

разширена подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет 

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

срок и/или учебната година.  

Чл.95. Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, 

без да са налице уважителни причини за това. 

Чл.96. Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални 

образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка. 

Чл.97. В случай, че родителят/представителят на детето или лицето, което полага грижи за 

детето ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец той уведомява писмено 

директора на училището като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на 

отстъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование с изключение на 

отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика. 

Чл.98.(1.) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по 

учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото 

натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за 

освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с 

медицински документ. 

(2.) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт 

ученик в случаите по ал.1, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието 

в учебния час. 

(3.) В случаите по ал.1, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната 

година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а 

директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на 

уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на 

родителя на ученика. 
Чл.99. Учениците от I до VI клас могат да се преместват в други училища само със 

съгласието на родителите или настойниците през време на цялата учебната година. Преместването 

се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което 

ученикът се е обучавал. 

Чл.100. Ученикът има право да: 

1. избира училището, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план 

като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове; 

2. получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и 

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

постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване; 
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3. бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, насочван, 

стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности; 

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

накърняване на правата и достойнството му; 

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

ред, определени в нормативен акт; 

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

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

си; 

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

самоуправление; 

8. бъде зачитан като активен участник в образователния процес; 

9. избира профила и професията; 

10. избира между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в 

избираемите и във факултативните учебни часове; 

11. получава библиотечно-информационно обслужване; 

12. получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

13. участва в проектни дейности; 

14. дава мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 

факултативните учебни часове; 

15. чрез формите на ученическо самоуправление да участва в обсъждането при решаването 

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен 

план; 

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

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

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

негови права и интереси. 

18. получава стипендия при условия и по ред, определен с нормативен акт на Министерския 

съвет.  

Чл.101. Ученик, който се смята за подложен на тормоз, основаващ се на признаци по чл.4, 

ал.1 от Закона за защита от дискриминация, може да потърси съдействие за прекратяване на 

тормоза. 

Чл.102. Ученикът е длъжен да: 

1. спазва Правилника на общообразователните училища, Правилника на училището и 

Правилника за безопасност на движение. 

2. спазва приетите по класове и за цялото училище правила на поведение с цел 

предотвратяване на възникването на ситуации на тормоз в училище. 

3. идва на училище в определено време и приличен външен вид: 

3.1. без прекалено къси поли, плитки талии на поли и панталони; 

3.2. без обувки с високи токчета и маратонки с колелца; 

3.3. без силен грим и дълъг маникюр; 

3.4. без пиърсинг и татуировки на видно място; 

3.5. без дамски чанти, вместо ученически.  

4. носи необходимите за деня учебници, тетрадки, спортни принадлежности и др. помагала; 

5. носи ученическата си лична карта в училище и извън него; 

6. през междучасията се движи по коридорите и двора като спазва правилата за културно 

поведение. По време на голямото междучасие задължително напуска училищната сграда и се 

възползва от възможността за почивка на открито; 

7. влиза в кабинетите с разрешение на учителите; 

8. посреща влизането на учителите в клас със ставане на крака. 

9. дежури в клас и междучасието по график, утвърден съвместно с класния ръководител и 

дежурния учител; 
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10. грижи се за опазване на материалната база в училището. При повреда носи материална 

отговорност с разходите за поправка или закупуване. При укриване на нарушителя 

възстановяването се поема солидарно от класа; 

11. при промяна на училищното разписание получава информация от класните 

ръководители и главния дежурен. Чака учителя 15 мин. след началото на учебния час; 

12. напуска учебните занятия само с разрешение от учителя, класния ръководител и 

директора /ЗДУД/; 

13. използва в училище тетрадки, моливници и дуги пособия, отговарящи на възрастовите 

им особености, възпитаващи ги в естетика и не съдържащи агресивни послания;  

14. в началото на всеки учебен час да изключва мобилния си телефон и го предава на 

преподавателя за съхранение. В края на учебните часове взема телефона си от съответния 

преподавател. 

15. спазва задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на 

Covid19, които включват: 

1. носи задължително маска/шлем и ръкавици в общите закрити части на учебната сграда - 

преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая 

и столова (освен при хранене).  

2. осъществява  задължителна дезинфекция на ръцете при влизане в училищната сграда, 

класната стая, при ханене и ползване на санитарните помещения, както и периодична дезинфекция 

на ръцете, работното място и помагалата 

3. Маските, шлемовете и индивидуалните дезинфектанти за учениците се осигуряват от 

децата, респ. техните родители 

4. спазва дистанция от минимум 1.5 метра при влизане в сградата на училището, 

коридорите, класните стаи, санитарните помещения,  физкултурния салон, двора на училището и 

при комуникация със съученици, учители и служители в училището. 

5. не споделя  храни, напитки и лични вещи и помагала. 

Чл.103. Задълженията на дежурните ученици по класове са: 

1. осигуряване на реда и дисциплината през междучасията; 

2. поддържане на чистотата в кабинетите и класните стаи и проветряването им през 

междучасията; 

3. опазване на имуществото в стаята и на ученическите вещи; 

4. при констатиране на нарушения и повреди информират своевременно класния 

ръководител и дежурния учител. 

Чл.104. Ученикът няма право: 

1. с поведението си на обществени места да злепоставя името на ОУ "Мати Болгария" и 

подлежи на санкция, съгласно степента на провинението; 

2. да отсъства от учебни занятия без уважителна причина; 

3. да вдига шум и пречи на учебния процес в учебните кабинети, коридорите и около 

сградите; 

4. да създава пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения; 

5. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя; 

6. да унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо и психическо 

насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически такива по произход, раса, полови различия, 

както и към ученици със СОП; 

7. да участва в хазартни игри, да пуши, употребява наркотични средства и алкохол; 

8. да участва в политически партии до навършване на 18 год. възраст; 

9. да унищожава, руши и краде училищното и общинско имущество, както и вещите на 

съучениците си; 

10. да внася в училището всякакъв вид оръжие , пиротехнически средства и предмети, които 

са източник на повишена опасност; 

11. да ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на 

час,без това да е необходимо за текущия учебен процес 

12. да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона 

за закрила на детето; 



29 

 

Чл.105. Ученикът носи отговорност за опазване на личните си мобилни телефони и други 

електронни технически средства. 

Чл.106. Неизпълнението на задълженията и този правилник е нарушение на училищната 

дисциплина. 

Чл.107. При неизпълнениена задълженията, определени в Закона за предучилищно и 

училищното образование, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, 

след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците могат да се налагат следните санкции:  

(1) „Забележка“ за: 

1. пет неизвинени отсъствия; 

2. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите; 

3. системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

4. регистрирани над 3 забележки в дневника; 

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

6. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на извънучилищни 

дейности, екскурзии с учебна цел и др. застрашаващо живота и здравето на ученика и/или 

останалите ученици; 

7. поведение, което е нарушение на установения ред/ пързаляне по парапети, надвесване от 

прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и др./, застрашаващо живота и здравето на 

ученика и/или останалите ученици във времето, в което се провеждат учебни занятия; 

(2) „Преместване в друга паралелка в същото училище“ за случаи на прояви на физическо 

и психическо насилие спрямо ученици от същата паралелка. 

(3) „Предупреждение за преместване в друго училище“ за: 

1. 10 неизвинени отсъствия; 

2. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация; 

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

4. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители 

в училището; 

5. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището; 

6. прояви на физическо и психическо насилие; 

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

от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

8. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо 

провинение; 

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

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

1. повече от 15 неизвинени отсъствия;  

2. системно нарушаване на чл.67 и чл.68 от Правилника за дейността на училището; 

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

4. упражняване на физическо или психическо насилие; 

5. унищожаване на училищно имущество; 

6. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ 

провинение; 

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

Чл.108. В случай на проява на тормоз спрямо учениците се прилага следната процедура: 

1. При първо и ниско нарушаване на правилата, учителят/служителят се намесва, 

прекратява поведението, с което нарушава правилата. Посочва на ученика нарушеното правило, 

докладва на класния ръководител, който взема решение за полаганата последица; 

2. При повтаряне на едни и същи нарушения на правилата, освен прилагането на т.1, случаят 

се протоколира в единния училищен регистър с протокол за тормоз. Към ученика се прилага 

подходът за възстановяване на щетата, което не отменя налагането и на друга мярка. Задължително 

се уведомява класния ръководител. Конкретната мярка се обсъжда с педагогическия съветник и 

училищния екип. Уведомяват се родителите. 
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3. При сериозно нарушение на правилата като злоупотреба със сила, както и при ситуации 

с риск за живота и здравето на всеки един от участниците в случаите на тормоз, прекратява се 

рисковото поведение, прави се протокол в единния регистър и се прилага подходът за 

възстановяване на щетата. Уведомява се класния ръководител и училищния екип, който провежда 

среща с родителите, както и с учениците поотделно. Уведомява се ОбКБППМН, полицията, ДПС, 

ОЗД. Ученикът се насочва за работа в допълнителни програми – консултации с психолог, срещи в 

ДПС, извънкласни дейности и т.н. 

Чл.109.(1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може 

да наложи мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“. За времето на 

отстраняването си  ученикът  няма право да напуска територията на училището. Дежурния ученик 

уведомява педагогическия съветник, психолога, заместник директора на училището. 

(2) При налагане на мярката по ал.1 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва 

отсъствие, а наложената мярка се документира в електронния дневник на класа.  

(3) За времето на отстраняването с ученика работи  педагогическият съветник или 

психологът на училището, като  извършва дейности, съобразени с възрастовите особености и 

здравословното състояние на ученика, които не унижават достойнството му. 

Чл.110. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

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

учебния процес, на ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на 

основанието за отстраняването му“. 

Чл.111. (1) Веднага след приключване на учебния час по чл.99, ал.1 или след 

отстраняването на ученика по чл.100 се предпиемат дейности за повишаване на мотивацията и на 

социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика. 

 (2) Учителят, който е отстранил ученика от час писмено уведомява 

родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето /и педагогическия 

съветник на училището/ за причината за отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително 

писмо. 

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

на проблемното поведение и работа с педагогически съветник. 

Чл.112. 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.113. (1) Санкциите са срочни. 

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

(3) Когато санкциите „Преместване в друга паралелка в същото училище“, 

„Предупреждение за преместване в друго училище“ и „Преместване в друго училище до края на 

учебната година“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок те влизат в сила 

от началото на новата учебна година. 

Чл.114. 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. Мярката 

„отстраняване от училището до отпадане на основанието за отстраняването“ се налага със заповед 

на директора. 

Чл.115. (1) 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 териториалните структури за закрила на детето. 

1. При уведомяването по ал.1 директорът задължително посочва извършеното от ученика 

нарушение и отправя покана за участие на родителя/представителя на детето или лицето, което 

полага грижи за детето, в процедурата по налагане на санкция. 

2. В уведомлението по ал.1 се посочват и условията, при които родителя/представителя на 

детето или лицето, което полага грижи за детето може да участва в процедурата по налагане на 

санкцята. 

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

или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на 
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лицето. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя електронен адрес, 

като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това. 

(2) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от 

родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички 

действия лично, но със съгласието на родителя си. 

1. В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, 

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

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

с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както 

и на адрес и контакти на лицето. 

2.  При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал.2, т.1. както и в случаите, 

когато родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът 

на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на ученика за 

предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

 Чл.116.(1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице 

задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник и/или 

се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с 

конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, 

ал. 4 от Закона за закрила на детето. 

(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 105, ал. 2, т.1 има право да присъства на 

изслушването и да изрази мнение. 

 (3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик 

съответно на родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, когато 

ученикът е малолетен изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител 

или на друг педагогически специалист от училището или на друго лице, на което ученика има 

доверие. 

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може 

да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и 

ученици от училището, запознати с конкретното нарушение. 

(5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 199, ал. 2 или 3 ЗПУО се 

определя лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният ръководител или учител, 

който преподава на ученика.  

(6) В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният ръководител 

и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора съответната санкция 

(7) Преди налагане на санкциите и преди определяне на дейностите за повишаване на 

мотивацията и на социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение 

на ученика се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика. 

Чл.117. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението на класния ръководител или от решението на ПС. 

 (2) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за 

преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините 

те да не дадат резултат. 

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

родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, а заповедта за 

налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО. 

(4) Заповедта може да се оспорва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК. 

Чл.118. (1) Наложените санкции се отразяват в дневника на паралелката. 

(2) Мерките по чл.99, ал.1 и чл.100 както и санкциите „Предупреждение за преместване в 

друго училище“, „Преместване в друго училище“ не се налагат за учениците в класовете от 

началния етап. 

(3) Санкцията „Преместване в друго училище“ се налага за тежки или системни нарушения. 
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 (4) Санкциите и мерките по чл.99, ал.1 и чл.100 не се налагат на ученици когато 

поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински 

документи.  

(5) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. Мерките по чл.99, 

ал.1 и чл.100 се налагат независиво от санкциите, като с тях се цели да се преодолее проблемното 

поведение на ученика. 

(6) Видът на санкцията се определя като се отчита причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението както и възрастовите и 

личностните особености на ученика. 

(7) Видът и срока на дейностите във връзка с мерките по чл.99, ал.1 и чл.100 се определят 

като се отчитат възможностите и ресурсите на училището за осигуряване на условия за 

извършването им. 

(8) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение 

на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие като консултации по 

учебни предмети, консултации с психолог и/или педагогически съветник за преодоляване на 

проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни 

предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по 

интереси, кариерно ориентиране и други дейности, с оглед недопускане на нарушения или 

отпадане от училище. 

(9) Видът на общата подкрепа се определя от координатора на училището, съвместно с 

класният ръководител, учители на ученика и родителите/представители на детето или лицето, 

което полага грижи за детето. 

(10) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище 

на ученици, които извършват нарушение, отсъстват по неуважителни причини или са в риск на 

отпадане педагогическият съветник осъществява връзка и координира сътрудничеството между 

училището и семейството и между семейството и обкръжението на учениците. 

Чл.119. (1) Заличаването на санкцията се отбелязва в електронния дневник. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава 

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

регионалното управление на образованието. 
 (3) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени. 

 

Раздел VІІ 

Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд 

Чл.120. (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 знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 

(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; 

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 
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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, технологии и предприемачество, информационни технологии и ФВС да 

разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си. 

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора, административно-стопанска 

дейност. 

Чл.121 Насоки за  създаване на организация на учебно-възпитетелния процес в ОУ „Мати 

Болгария” при епидемиологични условия (и/или COVID-19) и други инфекциозни болести 

(1) Общи положения и превенция 

1. Общи положения 

В училището се обучават 559 ученици, от които 266 в групи ЦОУД; 47 служители 

педагогически и 11 служители непедагогически персонал; 2 лектори; 1 медицинско лице. 

Училищната база разполага с: 

- Класни стаи – 23 бр. 

- Санитарни възли – 4 бр. 

- Канцеларии- 5 бр. 

- Входове -3 бр (централен, западен, северен) 

- Медицински кабинет -1 бр. 

- Помещение за спортни дейности – 1 бр. 

- Кабинет по информационни технологии – 2 бр. 

- Столова база -1 бр.  

2. Превенция 

- Родителите се запознават периодично в интернет среда и чрез сайта на училището с 

приетите мерки за превенция и реакция на COVID-19.  

- Родителят/настойникът  отговорно се ангажира  да следи здравословното състояние 

на детето, като при неразположение не го допуска до учебни занятия и своевременно уведомява 

класния ръководител. 

- Педагогическият съветник и училищният психолог свеждат информация относно 

COVID-19 и други заразни болести. 

- Изготвяне на стикери за спазване на мерките и поставяне на информационни табла 

за всяка класна стая, фоайета и коридори. 

- Класните ръководители включват в  разпределението си за Час на класа, тема за 

личната хигиена и предпазване от COVID-19. Всички преподавателите извършват ежедневен 

инструктаж. 

- Прилежащата спортна площадка се разделя на райони за отделните паралелки. 

- Дежурствата, междучасията и храненето се извършват по предварително изработен 

график с активното съдействие на непедагогическия персонал. 

- Осигуряване на автоматични дозатори с дезинфектант на всеки вход. 

- Определяне на помещение за изолация при съмнение за случаи на COVID- 19. 

- При установен случай на заболял с COVID-19, класния ръководител уведомява 

всички ученици и техните родители от паралелката. 

- РЗИ поема организацията по карантинирането на всички с които ученикът е бил в 

контакт. 

(2) Дезинфекция на повърхностите и проветряване  

-  Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, 

ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;  



34 

 

- Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 

потвърден случай на COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от 

обектите;  

-  Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. 

Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване 

на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;  

- Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, 

мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;  

- Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;  

- Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време 

на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;  

(3) Лична хигиена  

-  Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;  

-  Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни 

стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в сградата на училището;  

- Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;  

-  Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне 

на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с оказана 

методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). С биоцидите, които не са готови за 

употреба, разтворите се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения.  

(4) Носене на защитна маска за лице  

1. Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е 

задължително, освен ако изрично не е указано друго.  

2. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните 

родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в 

случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.  

3. Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, 

педагогически и непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най-добрата 

комбинация на материал е:  

- вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук;  

- външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може 

да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата;  

- среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или 

памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици.  

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните 

случаи:  

• В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;  

• За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;  

• За деца със специални образователни потребности, при които има установена 

невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ 

лекар, удостоверяващо това;  

• За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между 

тях и местата на учениците;  

• В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;  

• В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час 

помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и 

при редовно проветряване.  

(5) Класни стаи и организация на учебния процес: 

1. Отказ от кабинетната система за учениците от прогимназиален етап и определяне на 

отделни класни стаи за различните паралелки (използват се само ИКТ кабинети за часовете по 

информационни технологии и компютърно моделиране). При влошена метеорологична 

обстановка се използва физкултурен салон само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м 

между учениците и при редовно проветряване. При тези условия не е задължително носенето на 

защитна маска. 
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2. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

3. Използване на един учебен чин от един ученик и разполагане на местата за сядане 

на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и по-големи класни 

стаи), както и в групите ЦОУД. 

4. Осигуряване на физическо разстояние между катедрата на учителя и първия ред 

чинове на учениците, с цел спазване на дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е 

приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка. 

5. Часовете  запазват своята продължителност. 

6. Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в 

рамките на паралелката, за учениците 1- 3 клас.  

7. На видно място в класните стаи са поставени табели с указания за методите на 

предпазване от заразяване при епидемиологични условия.  

8. Необходимите средства за лично предпазване на учениците (задължително поне две 

маски, които да бъдат хирургически или поне от 3 слоя ), както и препаратите за дезинфекция за 

лична употреба се осигуряват от родителите /настойниците на учениците.  

9. Индивидуалните средства за лична хигиена стоят на работното място на 

ученика/учителя; 

10. Личните предпазни средства, предназначени за общо ползване стоят на две 

противоположни места в класната стая, като се използват в началото и в края на часовете; 

11. Носенето на защитна маска за учениците от прогимназиален етап е задължително на 

закрито (в клас, в коридорното пространство, тоалетните и т.н.) 

12. Носенето на защитна маска за учениците от начален етап е задължително в общите 

помещения на закрито с изключение на класните стаи по време на учебен час. 

13. Периодична дезинфекция на повърхностите и проветряване на класните стаи по 

време на всяко междучасие и поне два пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в 

съответствие с метеорологичните условия; 

14. Провеждане на ежедневен инструктаж  включващ мерките за предпазване в 

епидемиологични условия. 

15. Придвижването от класната стая до компютърния кабинет става под ръководството 

на преподавателя, като се спазва нужната дистанция. 

16. Преподавателите са задължени да носят защитна маска във всички помещения на 

закрито, освен по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5м между тях и местата 

на учениците. 

17. Изключение  от изискването за носене на защитна маска е и за деца със СОП и/или 

становище  от личен или лекуващ лекар, удостоверяващо това. 

(6) Входове, коридори и стълбища  

1. Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището 

със засилен пропусквателен режим. 

2. На всеки вход има автоматичен дозатор с дезинфектант, както и табели с указания 

за предпазване от COVID-19. 

3. Създаване на организация за еднопосочно придвижване по коридори, входове и 

стълби, обозначено със съответна маркировка (качване – от ляво, слизане – от дясно). 

4. Движението на ученици, педагогически  и непедагогически персонал във всички 

помещения извън класните стаи изисква ползването на маска. 

5. Изработване на правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на 

училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция при следния график: 

    Сутрин учениците влизат в сградата на училището през три входа (централен, западен, 

северен) и при следното разпределение на паралелките: 

   Западен вход: 

7:30-7:40ч – 2 а,б,,в  и 3 а класове 

7:40-7:50ч – 1а,б,в  и 3б класове 

  Северен вход: 

7:30-7:40ч – 7 а,б,в  класове 
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7:40- 7:50ч – 6а,б,в,г класове 

   Централен вход: 

7:30-7:40ч – 5а,б,в,  и 3в,г,класове 

7:40-7:50ч – 4а,б,в,г класове 

6. Лица, осигуряващи пропускателния режим на всеки вход: 

7.  Централен вход – представител на охранителна фирма и главен дежурен учител; 

8. Северен и западен вход – дежурен учител и служител от непедагогическия персонал 

по график. 

9. След започване на учебни занятия отворен за посетители остава централният вход. 

10. Автоматични дозатори с дезинфектант са разположени на всеки вход. 

(7) Междучасия и ползване на санитарните помещения 

1. Междучасията се реализират по предварително установен график за различните 

класове 

2. Непедагогическият персонал следи учениците да не се струпват в коридора и 

санитарните помещения,  спазвайки правилото за допускане на не повече от 5 ученици. 

3. Във всяко санитарно помещение са осигурени: дозатор с дезинфектант, сапун и 

топла вода. 

4. При учениците в прогимназиален етап в началото на голямото междучасие и след 

последния час преподавателят извежда паралелката навън организирано при спазване на нужната 

дистанция от входа, определен за паралелката. 

(8) Столово хранене 

1. Обособени са зони за хранене за отделните паралелки, при спазване на нужната дистанция. 

Масите за хранене са на 2 м отстояние една от друга. 

2. Учениците се хранят по предварително изработен график, като дезинфекцията на столовата 

база се извършва след всяка паралелка от работник-кухня. 

3. Преподавателят следи учениците да спазват правилата за лична хигиена и дезинфекция  

преди и след храна. 

4. Закуска, плод и мляко се раздават на учениците в голямото междучасие по установен 

график. 

5. При подходящи условия и съгласно изискванията за спазване на дистанция, храненето да 

се извършва в училищния двор. 

6. Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на 

здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки.  

(9) Училищен двор  

1. Разделяне на спортните площадки на зони за отделните паралелки и групите ЦОУД. 

2. Провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно 

(10) Учителска стая и комуникация  

1. Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена необходимост; 

2. Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, спазване на 

изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка 

комуникация; 

3. Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и 

консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;  

4. Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия 

съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.  

 

(11) Физкултурен салон  

1. Физкултурният салон се използва само когато не е възможно провеждане на часовете 

на открито;  

2. Не е задължително носенето на защитна маска за лице в часовете по физическо 

възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една 

паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.  
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Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училището 

(1) При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, 

диария, загуба на вкус и обоняние и др.) 

1. Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено 

наблюдение, докато не се прибере у дома;  

2. На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта;  

3. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да 

отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски 

за лице, използване на личен транспорт при възможност);  

4.  На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да 

избягват физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо 

по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия 

съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID-

19;  

5. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък 

срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ;  

6.  Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за 

останалите ученици;  

7.  Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.  

(2) В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик:  

1. Родителите следва да информират директора на училището, който трябва незабавно 

да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били 

в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.  

2.  В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в 

зависимост от указанията на РЗИ.  

3. За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат 

в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на съответното 

училище спазва предписанията на РЗИ.  

4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят 

следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:  

5. Ученици от същата паралелка;  

6. Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;  

7. Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

8. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на 

COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR 

или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

9.  Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно 

уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

10. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 

10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се 

уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед 
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на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в 

домакинствата). 

11.  След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, 

предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което 

стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия.  

12. Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да 

варира в зависимост от конкретната ситуация.  

(3) При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, 

стомашно разстройство и др.):  

1. Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена 

маска;  

2.  Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен тест;  

3. При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното 

си състояние след преглед или направена консултация;  

4. След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция при 

спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ.  

(4) В случай на положителен резултат за COVID-19 на служител:  

1. Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 

разпространение на инфекцията в училището и в семейството. В зависимост от това се 

предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай.  

2.  Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.  

3.  Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът изпълнява предписанията на РЗИ.  

4.  В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

могат да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.  

5.  Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-

дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като 

високорискови контактни: 

6. Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител;  

7. Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;  

8. Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно 

дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

9.  Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на 

COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR 

или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

10. Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по 

време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.  

11.  След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, 

помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което 

класните стаи и другите помещения могат да се използват за учебни занятия или други цели.  

12. Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ м 

13. варира в зависимост от конкретната ситуация.  



39 

 

Информиране на родителите и общността 

Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките (преминаване от и към 

ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID – 19 ученици и учители, карантинирани 

паралелки и учители следва да се публикуват своевременно на сайта на всяко училище. 

Информацията може да се предоставя също и по предварително оповестен начин - чрез 

съобщения, чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща. 

съвместно с представители на регионалните здравни инспекции, на общините, на регионалните 

управления на образование, с участието на медицински специалисти и местни лидери на 

общността.  

При постигане на 70% ваксинирани педагогически специалисти и непедагогически 

персонал, училището съобщава това на Регионалното управление по образованието и публикува 

на сайта си полученото от МОН Свидетелство за принос към опазване на общественото здраве.  

Директорът на училището създава организация и осъществява контрол за своевременно 

отразяване на информацията за карантинирани и заболели ученици, педагогически и 

непедагогически специалисти в базата данни „Карантина“ на МОН.  

Сценарии в зависимост от различните нива на заболяемост на национално, областно, 

общинско и училищно ниво  

Ниво 1: Зелен сценарий 

14-дневна заболяемост <100 на 100 000 души на областно ниво  

Училищата работят с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ за 

намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.  

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището 

предприема мерки, както следва:  

1. При заболял ученик, след задължително предписание на РЗИ, се карантинира цялата 

паралелка и тази паралелка преминава в ОРЕС със заповед на директора на училището на 

основание чл. 40а, ал. 2 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.  

2. При карантиниране от РЗИ на отделен ученик за него се организира ОРЕС.  

3. В училището се осигуряват помещение и техника на учителите, които работят в 

ОРЕС с карантинирани деца и едновременно с това присъствено с останалите некарантинирани 

ученици.  

4. Организирането и провеждането на ОРЕС са в съответствие с учебния план и 

утвърдената учебна програма. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените 

възнаграждения съгласно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за работна 

заплата.  

Ако при зелен сценарий на областно ниво в училището отсъстват 10% от учениците 

поради симптоми на COVID-19 и/или броят заболели учители води до невъзможност за 

обезпечаване на присъствен учебен процес, се прилагат мерките, предвидени за тези случаи 

в жълтия сценарий. 

Ниво 2: Жълт сценарий 

14-дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 души на областно ниво  

1. Училището работи с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ 

за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.  

2. При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището предприема 

мерките, предвидени за това в зеления сценарий.  

3. При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при 

брой заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен 

процес, директорът отправя аргументирано предложение до министъра на образованието и 

науката за преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда 

(ОРЕС) след решение или на педагогическия съвет, или на РЗИ, или на областния кризисен щаб, 

като уведомява съответното Регионално управление на образованието (РУО).  
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4. При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в ОРЕС да бъдат 

не повече от 50% от учениците.  

5. При изготвяне на аргументирано предложение за ротация първи следва да премине 

към ОРЕС випускът с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай важи 

принципът, че към ОРЕС преминават първо учениците в прогимназиален етап(V- VI) . При 

продължаващо влошаване на епидемичната ситуация и учениците от VII клас, и от начален етап 

(I-IV клас) преминават в ОРЕС в краен случай при обективна невъзможност обучението да 

продължи присъствено.  

6. Създава се организация за максимално присъствено обучение на учениците със 

специални образователни потребности (СОП), като за тези с по-висок риск от заразяване или тежко 

боледуване по желание на родителите се организира обучение от разстояние от електронна среда.  

7. В предложението на директора се посочва също оптимален срок за обучение от 

разстояние в електронна среда, съобразен с епидемичната обстановка и с утвърдената от 

регионалната здравна инспекция практика в такива случаи. Присъственото обучение е 

приоритетно за постигане на заложените образователни цели и за социализацията на учениците.  

8. Мерките на училищно ниво при наличие на единични случаи на заразен/и 

ученик/ученици, педагогически персонал са идентични с тези от зеления сценарий.  

Ниво 3: Червен сценарий 

14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 души на областно ниво  

1. При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището 

предприема мерките, предвидени за това в зеления сценарий.  

2. Ако в училището отсъстват 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или 

броят заболели учители води до невъзможност за обезпечаване на присъствен 

учебен процес, се прилагат мерките, предвидени за тези случаи в жълтия сценарий.  

3. За ученици в риск от отпадане и ученици, чиито родители работят на първа линия, 

се допуска сформирането на сборни паралелки на ниво випуск за присъствено 

обучение по време на ОРЕС. Те се организират след решение на педагогическия 

съвет съобразно възможностите на училището.  

4. Създава се организация за максимално присъствено обучение на учениците със 

СОП, като за тези с по-висок риск от заразяване или тежко боледуване по желание 

на родителите се организира обучение от разстояние от електронна среда.  

Ниво: Тъмно червен сценарий 

14-дневна заболяемост ≥ 500 на 100 000 души на областно ниво  

1. Всички училища в съответната област преминават изцяло в обучение от разстояние 

в електронна среда (ОРЕС) само след заповед на министъра на здравеопазването, която изисква 

затваряне на училищата, последвана от заповед на министъра на образованието и науката за 

преминаване в ОРЕС.  

2. В случай че министърът на здравеопазването не разпореди затваряне на училищата 

в съответната област, важат мерките, предвидени в червения сценарий. 

Приоритизиране на дейностите спрямо значението им за успешно завършване на 

учебната година 

(1) 1.Дейности, пряко свързани с изпълнението на учебния план, с предоставяне на обща 

и допълнителна подкрепа  

Тези дейности се осъществяват приоритетно в зависимост от нивата на заболяемост:  

- присъствено при спазване на задължителните и подходящите препоръчителни мерки 

за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията;  

- в електронна среда при обучение от разстояние;  

- при максимално присъствено обучение на учениците със СОП.  

(2) Дейности, които способстват за постигане качеството на образователния процес, но 

не са свързани пряко с изпълнението на учебния план  
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1. Такива дейности са целодневната организация на учебния ден, извънкласните 

дейности и заниманията по интереси, организирани дейности с ученици по изпълнението на 

национални програми и проекти.  

2. Когато по обективни причини не могат да бъдат организирани, без да има 

взаимодействие на учениците от различни паралелки, дейностите от тази група се провеждат по 

възможност със събирането на ученици от не повече от две паралелки.  

3. Ограничава се организираното извеждане извън територията на училището на 

ученици от училище, в което има карантиниран учител и/или ученик, или карантинирана 

паралелка за срока на карантината.  

4. Организирани дейности с ученици по изпълнението на национални програми и 

проекти, посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, 

опознавателна и възпитателна цел на територията на населеното място се организират само при 

зелен сценарий и се провеждат в рамките на един учебен ден при неотложна необходимост и при 

стриктно спазване на изискванията на Министерството на здравеопазването.  

(3) Други дейности, имащи отношение към процеса на образование, възпитание и 

социализация на децата и учениците  

1. Такива дейности могат да бъдат състезания и олимпиади, педагогически съвети, 

родителски срещи, заседания на обществените съвети, събрания на училищните настоятелства, 

квалификация на педагогическите специалисти, планирани екскурзии, зелени училища, 

туристически пътувания и др.  

2. При организирането и провеждането на тези дейности се спазват задължителните и 

препоръчителните мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, като при 

невъзможност да бъдат приложени, е допустимо дейностите да бъдат отложени, да бъдат 

проведени в електронна среда при възможност или да не бъдат проведени, когато това няма да 

навреди на успешното завършване на учебната година и на планираните образователни процеси в 

учебното заведение. Планираните екскурзии, зелени училища, туристически пътувания се 

провеждат само при зелен сценарий след съгласуване с РЗИ.  

3. Квалификациите на педагогическите специалисти се провеждат приоритетно 

дистанционно. 

Преминаване към ОРЕС за отделен ученик 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в условията 

на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО, както следва:  

1. по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на 

директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, 

обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява 

за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, 

както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, 

удостоверени с документ, не може да посещава училище;  

2. когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при 

наличие на необходимите технически и технологични средства обучението в дневна, 

индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за 

отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:  

o ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;  

o ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее 

на един адрес;  

o по избор на ученика, за малолетните ученици – по избор на родителите, а за 

непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители и след разрешение на 

началника на Регионалното управление на образованието. Началникът на РУО разрешава ОРЕС 

по избор на ученика или на родителите въз основа на информация за предходната учебна година 

и до момента от директора на училището за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика.  

3. Обучението от разстояние в електронна среда в горепосочените случаи се 

осъществява от училището, в което е записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, 
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което предлага такова обучение. Във втория случай училището се определя от началника на РУО. 

Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за 

участие в ОРЕС, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му, като към 

заявлението се прилага и декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на 

обучението.  

4. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.  

5. Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се 

поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо образование. В случай 

че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в 

процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по 

учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от 

графика за деня. 

Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение от 

разстояние в електронна среда 

(1) Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността 

на информацията в електронна среда при спазване на нормативните изисквания.  

(2) ● За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът:  

1. предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за 

работа от разстояние в електронна среда;  

2. определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг подходящ 

вариант на обучение в зависимост от възможностите на училището и техническата и 

технологичната обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните умения на учениците;  

3. избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система за 

обучение и взаимодействие с всички участници в образователния процес, приложенията, които ще 

се използват по класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на паралелките на 

по-малки групи;  

4. организира в максимална степен обезпечаването на учителите и учениците (извън 

случаите, когато ОРЕС се организира за отделен ученик по негово или на родителите му желание) 

с технически средства за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;  

5. създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко 

паралелки да се обучават едновременно от друг учител;  

6. проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически 

специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;  

7. създава организация за текущо осъществяване на контрол на провеждането на 

образователния процес в ОРЕС.  

Подкрепа за ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда 

(1) В училището се организира обща подкрепа в хода на учебната година под формата 

на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети на ученици в 

продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени дефицити при усвояване 

на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от отпадане.  

(2) Общата подкрепа за личностно развитие се осъществява под формата на 

допълнително обучение по учебен предмет, допълнителни консултации по учебни предмети, 

които се провеждат извън редовните часове, чрез занимания по интереси, логопедична работа, 

грижа за здравето, ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, 

както и за ученици, които не владеят български език.  

(3) Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни 

дефицити да са съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени пропуски при 

усвояване на учебното съдържание.  

(4) При посочените по-горе случаи директорът на образователната институция следва 

да упражнява контрол на ефективното изпълнение задълженията на учителите да провеждат 

консултации по учебни предмети по предварително изготвения график за консултациите и 

допълнителното обучение по учебни предмети, както и да изисква информация относно напредъка 

на всеки ученик с установени образователни дефицити. 
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Преминаване от ОРЕС към присъствено обучение 

(1) От изключителна важност е да се направи:  

1. Анализ на учениците в риск, на такива, при които се забелязва понижаване на успеха 

и с по-голям брой отсъствия, в т.ч. по неуважителни причини;  

2. Да се установят дефицитите в усвоеното учебно съдържание по учебните предмети, 

но без да се допуска претоварване на учениците с концентриране в първите дни на присъственото 

обучение на прекомерно оценяване, индивидуални изпитвания и контролни работи.  

3. Да се преценят необходимостта и възможностите за осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа, подкрепа от педагогически съветник и/или психолог.  

4. Да се използват всички възможности на нормативната уредба за организиране на 

посещения на културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, 

училището, между училища за учениците с цел преодоляване на последствията от 

продължителната социална изолация.  

5. Часовете по изкуства, по физическо възпитание и спорт, както и часовете по други 

учебни предмети по решение на съответния учител да се провеждат на открито.  

6. Да се поддържа активен създаденият режим за комуникация с родителите. Да се 

преценят необходимостта и възможностите за осигуряване подкрепа от педагогически съветник 

и/или психолог.  

(2) Настоящите насоки са изготвени в съответствие с дефинираните от Министерството 

на здравеопазването нива с конкретни стойности на заболяемост. При промени в тях и на 

противоепидемичните мерки от страна на Министерството на здравеопазването насоките ще бъдат 

актуализирани. 

Раздел VIII 

Награди на учениците и учителите 

Чл.122. (1) Учениците се поощряват с морални и материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 

развитието на училищната общност при: 

1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и 

класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни 

предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в образованието; 

2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в 

национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за 

изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;  

3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни 

инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците 

към непреходните национално значими идеали и ценности. 

(2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед може да 

учредява награди за децата и учениците. В заповедта се определят и конкретни критерии, на които 

трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени с определена награда. 

(3) Наградите, с които се удостояват децата и учениците, може да бъдат грамоти, 

сертификати, плакети, предметни награди и други в зависимост от възможностите на училището 

и постиженията на децата и учениците. 

(4) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на училището от 

педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с деца и 

ученици, от родители, от ученици в училище, от други лица и организации. 

(5) Предложенията съдържат трите имена на ученика, групата/класа, в който се обучава, 

мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на ученика в подкрепа на 

направеното предложение. 

(6) Постъпилите предложения се обсъждат на заседание на педагогическия съвет. 

(7) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя 

учениците, които се удостояват с награди. 
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(8) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или на 

специално организирани събития. 

(9) Награди за учениците може да бъдат определяни и с правилника за дейността на 

училището. 

Чл.123. За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици 

в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва: 

1. книги и други предмети; 

2 похвална грамота; 

3. парична награда; 

4. специална награда, носеща името на училищния патрон; 

5. плакет. 

 

Раздел IХ 

Родители 

Чл.124. (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 училищния учебен план; 

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

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

5. най-малко 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. имат право да участват в избора и да бъдат избирани в органите за съуправление на 

училището: 

7.1. родителски комитет; 

7.2 училищно настоятелство; 

7.3.училищен координационен съвет за справяне с насилието; 

7.4 обществен съвет. 

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

9. да участват в родителските срещи; 

10. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от 

специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 

11.ако нямат регистрация, веднъж месечно да получяват информация на хартиен носител, 

след предварително внесено заявление от тяхна страна до класния ръководител. 

Чл.125. Всеки родител, настойник или попечител може сам да представлява малолетните 

(непълнолетните) си деца и да дава съгласие за правните действия на непълнолетните, като това е 

само в техен интерес и писмено заявяват желанието си за избор на разширена подготовка, 

допълнителна подготовка и учебен час за спортни дейности, избор на чужд език, избор на форма 

на обучение. 

Чл.126. При постъпване или напускане на училище родителят/настойникът подава 

заявление по образец, в което посочва данните от личната си карта и я предоставя за сверка.  

Чл.127. 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; 

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; 
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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 се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на 

училището на родителска среща  или при записване на ученика; 

8. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, който не 

съответства на Правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави; 

9. да подпомагат работата на училищното настоятелство и да съдействат за изпълнението 

на неговите решения относно: 

9.1. решението на текущите проблеми на училището; 

9.2. осигуряване на допълнителни материални средства чрез дарения; 

9.3. при желание да съдействат за доизграждането, поддържането на МТБ в училището, 

както и за осъществяването на тържества, празници, спортни изяви, екскурзии и др. 

10. да полагат необходимите грижи за отглеждането, възпитанието и издръжката на децата 

(чл. 18 от Семейния кодекс). 

11. да създават добри навици за учебен труд у своите деца, да оказват съдействие и при 

обучението им и да контролират изпълнението на зададената за в къщи самостоятелна работа. 

12. да се осведомяват редовно за успеха и поведението на своите деца, чрез дневника на 

паралелката воден в електронен вариант . 

13. да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, 

учителите и училищната институция.  

14. да информират класния ръководител/учител ЦОУД със съобщение в електронния 

дневник, по телефона или със SMS при отсъствие на ученик по болест в първия ден от отсъствието 

и да представят медицинска бележка в деня на завръщане, като подпише медицинската бележка в 

долния десен ъгъл. 

При отсъствие по семейни причини, уведомителното писмо се представя на класния 

ръководител/възпитателя в деня, предхождащ отсъствието. 

15. да не допуска накърняване на достойнството и авторитета на учителя. 

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

известяването от класния ръководител. В случай, че щетата не се възстанови в регламентирания 

тридневен срок, се прекратяват правата на ученика към училището, след решение на ПС; 

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

осъществяването на дейности по закрила на детето. 

18. родители, чиито деца се обучават в индивидуална форма на обучение в електронна среда 

от разстояние, са длъжни да гарантират постигането на целите на обучението чрез осигуряване на 

необходимата техническа обезпеченост и контрол. 

19. Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, касаеща 

здравето, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в 

случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение. 

 

Раздел Х 

Документация и финансиране 

Чл.128. Училището се финансира от: 

1. средства по бюджета, разпределени от кмета на СО по формула, утвърдена от Общински 

съвет гр. Казанлък; 

2. средства по Национални програми, Оперативни програми и проекти; 

3. собствени приходи от: 

3.1. дарения и/или наеми; 

3.2. инициативи на Училищното настоятелство. 

Чл.129. Задължителната училищна документация и срокът за нейното съхранение са: 

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

2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди - 20 години: 

2.1. за дейността – 20 години  
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2.2. по трудовите правоотношения (ТПО) – 50 години  

3. Книга за контролната дейност на директора (заместник-директора) и констативни 

протоколи от направените проверки - 5 години 

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН - 5 години 

5. Дневник – входяща и изходяща кореспонденция, и класьори с кореспонденцията - 10 

години 

6. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията - 20 години 

7. Свидетелство за дарения - 20 години 

8. Летописна книга - постоянен 

9. Книга за резултатите от изпитите на учениците/Лично образователно дело - 50 години 

10. Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години/Лично образователно 

дело - 50 години 

11. Главна книга/ Лично образователно дело - 50 години 

12. Дневник на група - 5 години 

13. Дневник I – III клас - 5 години 

14. Дневник IV клас - 5 години 

15. Дневник V – VІІ клас - 5 години 

16. Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие –5 години 

17. Протоколи за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка -50 години 

18. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит – 5 години 

19. Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит – 50 години 

20. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование - 

50 години 

21. Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на 

образование - 50 години 

22. Регистрационна книга за издадените удостоверения - 50 години 

23. Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения - 50 години 

Документите по чл.133 т.12,13,14,15 и 16 се водят в електронен вид. Всички останали документи 

се водят в хартиен вид. 

Чл.130. Този правилник е задължителен за всички участници в образователно-

възпитателния процес, които трябва да: 

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

параметри на държавните образователни стандарти; с творческия характер на учебния труд; 

конструктивна оценка на класно-урочната работа; иновациите на учебния процес; превес в 

урочната  дейност на национални и общочовешки ценности; научна обосновка на факти и събития. 

2. идват навреме на работа и спазват точно установената продължителност на работното 

време. 

3. обогатяват материалната база и пазят грижливо училищната собственост. 

4. пестят материалите, вода и електрическа енергия. 

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

6. спазват изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, 

възпитание и труд и на санитарните изисквания. 

7. сигнализират своевременно директора на училището за отстраняване на аварии, 

допуснати слабости, нарушаващи ритъма на образователно-възпитателния  процес. 

8. следят за спазване на приетите правила по механизма за противодействие на училищния 

тормоз и спазват разписаната процедура за реагиране. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Този Правилник се издава на основание ЗПУО, Държавните образователни стандарти 

за организация на дейностите в училищното образование; за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците; за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти; за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование; за общообразователната подготовка; за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование; за приобщаващото 
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образование и в съответствие с чл. 181 от КТ и влиза в сила от датата на приемането му от ПС на 

училището. 

§ 2. Промените, приети с нормативни актове на МОН, се отразяват в този правилник. 

§3. Директорът може да издава заповеди, с които регламентира неуредени с този 

ПРАВИЛНИК или други нормативни актове въпроси. 

§4. Директорът може да отменя издадени от него или подчинените му заповеди, поради 

отпадане на основанието на което са издадени, причината за издаването им или по други 

съображения. 

§5. Класните ръководители запознават учениците и родителите с ПРАВИЛНИКА на 

първата за учебната година родителска среща. 

§6. ЗДАСД запознава щатния персонал с ПРАВИЛНИКА и длъжностните характеристики 

в 3 дневен срок от приемането срещу подпис. Тези условия и срок се отнасят и за новопостъпилите 

педагогически кадри, служители и работници. 

§7. Контролът по изпълнение на ПРАВИЛНИКА се изпълнява от Директора, ЗДУД и 

ЗДАСД.  

§ 8. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 

§9.Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол 

№17/13.09.2021 г.и влиза в сила от деня на приемането му. 

 


