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  Основно училище “Васил Левски” 
 
 

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,  тел. : 061405 - 543 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

 
Глава І. Общи положения 

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

обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците 
съобразно Закона за предучилищното и училищното образование. 

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и 
уважение на човешката личност.  

Чл. 2. Този правилник се прилага за дейности, свързани изключително и само с Основно 
училище „Васил Левски "с.Петко Каравелово, и е вътрешен документ на училището. Той не е 
нормативен документ, съгласно Админитративно-процесуалния кодекс и Закона за нормативните 
актове. Прилагането му в дейността на училището става изключително за регулиране на вътрешните 
дейности в училище„Васил Левски "с.Петко Каравелово . Като вътрешен докумет той се приема от 
педагогическия съвет на училището и се утвърждава от директора. 

Чл. 3. 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 „Бизнес секюрити” за коректна съвместна дейност. 

 
Глава ІІ. Устройство и дейност 

 
Чл. 4. (1)Училището е общинско и официалният език за обучение и възпитание в Основно 

училище „Васил Левски "с.Петко Каравелово е на български език. Изучаването и използването на 
български език в училището е право и задължение на всеки ученик, като училището осигурява условия 
за усвояване на българския книжовен език. В съответствие с ДОС и като част от учебния процес в 
Основно учюшще „Васил Левски "с.Петко Каравелово се извършва обучение за изучаване на чужд език: 
английски и руски език. Училището издава свидетелство за основно образование.  

        (2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, 
разпореждане и управление.  

       ( 3) Училището издава свидетелство за основно обрадование. 
Чл. 5.Училището се финансира от: 
1. средства по бюджета, разпределени от кмета на община Полски Тръмбеш  
2. собствени приходи от: 

а. дарения и целеви средства; 
б. Европейско финансиране по проекти 

Чл.6 (1)Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневна форма на  обучение, което се 
осъществява в границите на установения учебен ден. 

(2) Учебните часове са с начален час 08:00 от понеделник до петък. 
(3) За учениците от І до VІ клас е осигурена целодневна организация на учебния ден. 
Чл. 7 Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от І до VІІ клас.  
Чл. 8 За учебната 2021/2022 година график на учебния процес е: 

    ( 1) Начало и край на ваканциите  
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна 
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна 
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01.02.2022 г. – междусрочна  
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна  

(2) Неучебни дни: 
18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ  
20.05.2022 г. – втори ДЗИ  
14.06.2022 г.-НВО в VII клас по БЕЛ 
16.06.2022 г - НВО в VII клас по математика 
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден 

 
(3)Начало на втория учебен срок  

02.02.2022 г.  
(4)Край на втория учебен срок  

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици) 
30.05.2022 г. – I - III клас (14 учебни седмици + една седмица проектни дейности) 
15.06.2022 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици) 
30.06.2022 г. –VІІ - XI клас (18 учебни седмици) 
 

Чл. 9.(1)Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните 
изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Той се утвърждава от директора 
на училището не по-късно от три 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 
директора 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. 10 (1) Разпределението на учебния ден включва учебни часове и почивки между тях. 
Голямото междучасие е след първия час с продължителност 20 мин. 

(2) Продължителността на учебния час е : 
35 минути за учениците от I и II  клас; 
40 минути за учениците от III до VII клас. 
Чл. 11 (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи 

различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:  
1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и 

науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане 
на национални и регионални външни оценявания;  

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;  
3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен 

предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на 
класни работи;  

Чл.12 (1)Обучението се осъществява чрез общообразователна, разширена и допълнителна 
подготовка. Училищната подготовка се придобива чрез: 

1.  Задължителни учебни часове, в които се изучават общообразователни учебни предмети; 
2. Избираеми учебни часове, в които се изучават общообразователни учебни предмети, 

организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците; 
3. Факултативни учебни часове за придобиване на допълнителна подготовка по  

общообразователни учебни предмети; 
(2) Училищният учебен план се разработва за всяка учебна година по паралелки. 
(3) Учебният план се съхранява най-малко 50 години. 
(4) Учебните програми за разширена и допълнителна 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 децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което 
присъства интегрирано в други учебни предмети, се утвърждават от директора на училището.  

Чл. 13  (1) Знанията и уменията на учениците от I до VII се оценяват чрез текущи изпитвания - 
устни, писмени и практически форми на изпитване/ работа по проекти/, както и чрез тестове и изпити.  

(2) Контролът се осъществява текущо и периодично. 
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(3) Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на проверка, а 
периодичният – от учителите, заместник-директора, директора и експертите от регионалното 
управление по образованието. При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да 
аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания - писмено с 
изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми 
отговори и/или с кратьк свободен отговор. 

(4) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява 
входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са изучавали през предходната 
учебна година в задължителните учебни часове.  То е писмено и има диагностична функция ; 

(5) Въз основа на установените резултати на учениците от  IV до VII клас се поставя оценка с 
качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са: Отличен 6, Много добър 5, 
Добър 4, Среден 3,Слаб 2. 

(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I – III клас се 
поставят оценки само с качествени показатели, като качественият показател, изразяващ степента на 
постигане на очакваните резултати от обучението. 

(7) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по 
предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметични. 

(8) По всички задължителни и избираеми учебни предмети за V-VІІ клас се оформя срочна 
оценка и се внася в съответната документация. 

(9) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 
12, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид 
училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка. В случаите, 
когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се 
определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-късно от две седмици след приключване 
на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на 
срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне 
на годишна оценка по съответния учебен предмет.   

(10) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни 
дни преди приключване на съответния учебен срок. 
      (11)По учебните предмети, изучавани от I до III клас не се формира срочна оценка. 

           (12) Не се оформя годишна оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт"  за 
ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този 
случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“. Годишната оценка 
по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" за  ученици, освободени по здравословни причини 
от изучаването му през един учебен срок, е  срочната оценка за учебния срок, през който учебният 
предмет е изучаван. 

(13) За резултатите от обучението: 
1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател. 
2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател. 
3. от IV до VII клас се формира годишна оценка с качествен и количествен показател. 
 (14) Класни работи се провеждат по предварително определен график по български език и 

литература и математика. Класната работа се провежда за един учебен час, с изключение на класната 
работа по български език и литература, която се провежда в два слети учебни часа. 

 (15) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват  постигнатите 
резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по 
учебния предмет. Контролната работа се провежда за не повече от един  учебен час. 

(16)Контролните и класните работи се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на 
учениците зазапознаване с резултатите. Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните 
и класните работи, като в срок от две седмици уведомява учениците за направените изводи. 

(17) Контролните и класните работи се провеждат по график, утвърден от директора на 
училището в срок до две седмици след началото на всеки един от двата учебни срока,при спазване на 
следните изисквания:  

-За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или контролна работа в 
един учебен ден. 

-За една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от три 
контролни работи. 

-За една и съща паралелка в една учебна седмица не може да се провежда повече от две класни 
работи. 



4 
 

-Не се провеждат контролни и класни работи през последната седмица от срока. 
(18)Срокът за връщане на класни и контролни работи от учителя е до 2 седмици от тяхното 

провеждане. 
(19) Училищният график за класните работи трябва  да бъде сведен до знанието на родителите от 

класните ръководители в срок до първата родителска среща за съответния срок. 
(20) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна 

документация. 
 (21) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:  
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план 

с до два учебни часа седмично;  
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план 

с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;  
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с 4 и повече учебни часа седмично. 
             (22) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I до III клас се 
поставят оценки само с качествен показател, както следва: 
           1. Отличен –ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията 
няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава 
необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при  решаване на учебни задачи в 
различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат. 

2. Много добър –ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 
програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени  са новите понятия 
и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на 
учебни задачи в познати ситуации, а нерядко –и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да 
става с известна неувереност.  Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън 
рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен. 

3. Добър –ученикът постига предобладаващата част от  очакваните резултати от 
учебните програми. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, успешно 
се правя познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в 
непознати ситуации. В знанията има някои пропуски. Усвоени са преобладаващата част от новите 
понятия. Действията му съдържат неточности, но врамките  на изученото водят до краен резултат. 

4. Среден –ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В 
знанията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава 
малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и 
грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. 
Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат. 

5. Незадоволителен–ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени 
като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител„среден“. 

(23) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 
индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми, се поставят оценки само с качествен 
показател, които може да са „постига изискванията“, „справя се“, „среща затруднения“. 

(24) Когато се установи, че учениците със специални образователни потребности, които се 
обучават по индивидуални учебни програми са постигнали изискванията на учебната програма по 
учебен предмет от индивидуалния учебен план, се поставя оценка по ал.4 и по този учебен предмет и 
обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се преустановява. 

Чл. 14. Изпити в процеса на обучение: 
 (1)Приравнителни:  
1.За лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови  статута си на 

ученик, ако действащият рамков учебен план, въз основа на който е  разработен съответния училищен 
учебен план, е различен от рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е разработен 
училищният учебен план, по който  лицето е започнало обучението си в съответната степен; 

2.За ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение, етап от  степен на 
образование или придобил основно образование или професионална квалификация в училище на чужда 
държава, в процеса на признаването на което при съпоставка с действащия към момента рамков учебен 
план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, е констатирано различие в изучаваните 
от ученика учебни предмети/модули. Разпоредбата се прилага и при завършен период, клас или етап на 
образование в системата на Европейските училища.; 
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(2)За промяна на оценката: 
1.Поправителни изпити-Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им 

оценка по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове е 
слаб (2). 

-Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас 
в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана формана обучение и възрастта 
им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години. 

-Учениците, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за този клас възраст, 
както и учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в задочна или във вечерна форма, 
полагат поправителни изпити. 

-За учениците от начален етап, които се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна или 
комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в  учебната програма за I, за II или за 
III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой  от учебните предмети, изучавани в задължителните 
или избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, се организира допълнително 
обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени в държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование. 

-Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма 
по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка. 

-Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. 
-Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на 

учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на 
директора на училището. 

-Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се 
явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна 
сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври. 

2.Изпити за промяна на годишна оценка -за VII клас. 
 - За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до 
директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка. 
 -Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три 
учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове. Оценката е 
окончателна.  

3.За оформяне на срочна или годишна оценка по учебен предмет. 
(3)Продължителност на изпитите: 
-в начален етап –1 астрономически час 
-прогимназиален етап –2 астрономически часа; 
Чл.15 (1) Не се оформя срочна оценка на ученик в дневна форма на обучение при 25% отсъствия 

от занятия в часовете по отделен учебен предмет за съответния срок. 
(2) Ученикът, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна оценка по 

даден предмет, се докладва на Педагогически съвет от класния ръководител. При заболяване, изискващо 
продължително медицинско лечение, случаят се разглежда от директора след представяне на 
медицинска документация с доказателствен характер. 

(3) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални  образователни 
потребности (СОП) не се вземат предвид при формирането на срочната оценка.  

Чл.16 Завършване на клас:  
(1) Ученик от V до VII клас завършва класа, ако по всички предмети от  задължителната, 

профилираната и разширената  подготовка, определени в училищния учебен план има годишна оценка 
не по-малко от Среден 3. 

(2) По учебни  предмети, по които ученик има оценка Слаб 2, полага изпит за промяна на 
оценката. 

Чл.17  Повтаряне на клас: 
(1)Учениците, които не са се явили на изпит за оформяне на срочна оценка и поради това не 

може да им се оформи срочен, респективно годишен успех по учебен предмет от задължителната или 
разширената подготовка. 

 (2)Ученици, които имат оценка Слаб 2 по учебен предмет от задължителната, профилираната 
или разширената подготовка след приключването на изпитните сесии  на изпитите за промяна на 
оценката или не са се явили на тях, повтарят класа. 

Чл.18 Външно оценяване в края на клас или етап от степента: 
(1) Националните външни оценявания на училищно равнище се организират и провеждат от: 
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1.Училището, в което се провежда обучение в класа, за който се организира 
съответнотонационално външно оценяване; 

2. училищната комисия за организиране и провеждане на съответното национално външно 
оценяване в училището; 

3. квестори; 
4. учители-консултанти; 
5. учители по чужд език за четене на текст; 
6. начални учители за четене на диктовка. 
Чл.19. (1) Училищната комисия за организиране и провеждане на националното външно 

оценяване организира провеждането на изпитите от националното външно оценяване в училището, като 
изпълнява своите дейности в съответствие със заповедта по чл. 57, т. 2. ) от Наредба №11 от О l .09.2016 
г. Членовете на комисията по ал. 1 нямат право да ползват мобилни комуникационни средства в сградата 
на училището в периода от 30 минути преди началото на изпита, определено в заповедта на министъра 
по чл. 47, ал. 3, до приклюсmане на изпитния ден.  

(2) За провеждането на изпити от националното външно оценяване за учениците със СОП, които 
постигат компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната 
подготовка и с учебните програми по съответния учебен предмет, по решение на екипа за подкрепа за 
личностно развитие може да бъдат осигурени отделни зали.  

(3) Учениците със СОП, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни изпити от 
националното външно оценяване след представяне на медицински документ, издаден от съответната 
експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето. 

(4) Изпитните материали за учениците с нарушено зрение, които са обучавани на брайлов 
шрифт, се адаптират на брайлов шрифт, а за слабовиждащи ученици, за ученици с обучителни 
трудности при дислексия - на уголемен шрифт. Изпитните работи се адаптират на уголемен шрифт и при 
полагане на изпит по математика от ученик с обучителни трудности при дискалкулия. 

Чл.20  (1) 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; 

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.  

(2) Заявлението по ал. 1, 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. 

 (3) Броят на отсъствията по уважителни и неуважителни причини на всеки ученик се отбелязва 
ежедневно в дневника и се нанася в ученическата книжка един път месечно от класния ръководител. 

(4) Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ 
от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът уплътнява свободните часове с 
определена програма по предложение на учителя по физическо възпитание и спорт, която не застрашава 
здравословното му състояние.При неприсъствие на ученика в дневника се регистрира неизвинено 
отсъствие. 

Чл. 21 (1) Ученици, включени в групите за целодневна организация на учебния ден, могат да 
отсъстват по уважителни причини от часовете по самоподготовка, организиран отдих и физическа 
активност или от часовете по занимания по интереси при условия и ред:  

1. до 2 часа на ден от часовете за организиран отдих и физическа активност или от часовете за 
занимания по интереси за посещение на извънучилищни форми на обучение при липса на други 
възможности;  

2. до 2 дни в седмицата от часовете за самоподготовка, организиран отдих и физическа 
активност или от часовете за занимания по интереси за посещение на извънучилищни форми на 
обучение при липса на други възможности;  
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3. до 3 (три) дни в една учебна година със заявление от родителите, отправено до директора, 
поради други уважителни причини;  

4. до 2 часа на ден от часовете за организиран отдих и физическа активност или от часовете за 
занимания по интереси поради други уважителни причини  

(2) Процедурата по регистриране на отсъствия по уважителни причини в групите за целодневна 
организация на учебния ден включва:  

1. В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 2 в срок до 3 дни преди настъпване на обстоятелствата 
родителя/настойника подава заявление до директора на училището към което прилага служебна бележка 
или график на посещенията на ученика на извънучилищните форми на обучение, заверен от съответната 
организация, чиито форми на обучение ученикът посещава.  

2. В случаите по ал. 1, т. 3 в срок до 3 дни преди настъпване на обстоятелствата 
родителя/настойника подава заявление до директора, в което описва причините за отсъствие на ученика.  

3. В случаите по ал. 1, т. 3 при непредвидени обстоятелства родителя/настойника подава 
заявление до директора в деня на настъпването им, в което описва причините за отсъствие на ученика. 

4. В случаите по ал. 1, т. 4 родителя/настойника в деня подава заявление до учителя в групата за 
целодневна организация на учебния ден, в която описва причините за отсъствие на ученика.  

5. Заявленията по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 се подават в канцеларията на училището от 
родителя/настойника, входират се в Дневника за входяща кореспонденция на училището от ЗАС и се 
представят на директора на училището за резолюция  

6. Освобождаването на учениците от часовете за самоподготовка, организиран отдих и 
физическа активност или от часовете за занимания по интереси на целодневната организация на учебния 
ден по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 става от директора на училището чрез резолюцията.  

7. Отсъствията на учениците по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се регистрират от учителите в групите за 
целодневна организация на учебния ден в дневника на групата, независимо от това дали отсъствието е 
по уважителни или неуважителни причини.  

8. Копие от резолираните документи се предоставя на съответния учител в групата за целодневна 
организация на учебния ден от ЗАС за оформяне на задължителната училищна документация. 

Чл. 22 (1) След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава документ. 
На ученици, завършили обучението си в I, Il, III клас, се издава удостоверение за завършен клас, а 
учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на 
основно образование, който дава право за продължаване на обучението в прогимназиалния етап на 
основно образование.  

Учениците, завършили успешно VII клас, придобиват основно образование, което се 
удостоверява със свидетелство за основно образование, и имат право да продължат обучението си в 
следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална 
квалификация. 

(2) Ученикът завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден 3" по всич.ки 
учебни предмети, предвидени в УУП за съответния клас в задължителните и избираемите учебни 
предмети. Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.  

(3) Ученик в началния етап на основното образование продължава обучението си в следващия 
клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, 
индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или 
я надхвърля, но не-повече от три години.  

Всички особености по завършване на клас, отнасящи се за I - VII клас, са подробно описани в 
раздел 8 чл.123.124 на ЗПУО  

(4) Ученик със СОП не повтаря класа. 
Особености по обучения на ученици със СОП са предвидени в чл.126 от ЗПУО. 
Чл. 23 Преместването на ученици от I до VI клас в се извършва през цялата учебна година. За 

ученици от VII клас преместването се извършва не по-късно от тридесет учебни дни преди края на всеки 
учебен срок. При преместването си учениците от I до VII клас не полагат приравнителни изпити. 
            Чл. 24 (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

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

(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 
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приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело 
на ученика в първи и втори гимназиален етап.   

(4) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за 
приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или 
ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в 
приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

(6) В срока по ал. 4 директорът на приемащото училище информира писмено директора на 
училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

(7)  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.   

(8) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за 
предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е 
обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. 

(9) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда държава:   
1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът, 

за издаване на удостоверение за преместване;   
2. родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, удостоверяващ 

възможността ученикът да продължи образованието си при условията на приемащото училище; в 
случаите, когато няма такава възможност, родителят удостоверява с декларация, че ученикът ще 
продължи образованието си в училище на чужда държава. 

3. Документите може да се подават и сканирани по електронен път.   
4.  В срок до 5 работни дни от подаване на документите директорът на училището, в което се 

обучава ученикът, издава удостоверение за преместване.   
Чл. 25 (1) Формите на обучение в училището са: 
1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно утвърдения училищен учебен план; 
2. индивидуална, като обучението се провежда по индивидуален учебен план и се организира за 

отделен ученик ; 
3. самостоятелна, като обучението се осъществява съгласно утвърдения училищен учебен план; 

Тази форма на обучение се организира съгласно чл.112 от ЗПУО. 
4. Дистанционна форма. 
5. Комбинирана форма. 
(2) За записване в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на 

обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на 
училището преди началото на учебната година . 

(3) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се 
преминава: 

1. от дневна в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана форма на 
обучение; 

2. от комбинирана в дневна форма на обучение; 
3. от индивидуална по чл. 36, ал. 2, т. 1 и 3 към дневна, комбинирана и дистанционна форма на 

обучение. 
(4) Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение премине в 

самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.  
(5) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за: 
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в 
дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за 
един или повече класове; 

3. ученици с изявени дарби; 
4. ученици със специални образователни потребности при желание на родителя или по 

препоръка на ЕПЛР и при съгласие на родителя. 
1) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите, когато ученикът 

не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни условия. 
 (6) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на 
годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.  



9 
 

1) Учениците, които сладва да се обучават в самостоятелна форма, подават заявление до 
директора до началото на учебната година. 

2) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не 
постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в 
друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

3) Изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен 
план се организират в една редовна и две поправителни сесии.   

4) За допускане до изпит, ученикът подава заявление до директора не по-късно от 20 дни 
преди изпитната сесия.  

(7)  Дистанционна форма може да се организира от пети до седими клас за: 
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат 
да се обучават в дневна форма; 

2. ученици със специални образователни потребности; 
3. ученици с изявени дарби; 
4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга 

държава и не могат да посещават училище на нейната територия. 
-За организирането на дистанционна форма на обучение, родителят подава 
заявление до директора на училището в срок до 15 юни.  

 
(8) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна 

форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или 
индивидуалния учебен план. 

1) Комбинираната форма на обучение може да се организира за: 
1. ученик със специални образователни потребности; 
2. ученик с изявени дарби; 
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен от училище, в 

което не се преподавания чуждият език.  
4. ученик в VII клас, преместен от училище, в което не се изучава 

учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, 
ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок. 
 Чл. 26 (1) В училищното образование се ползват предоставени за безвъзмездно ползване 
учебници и учебни комплекти.  

(2) Учебниците и учебните комплекти, предоставени за безвъзмездно ползване, се избират от 
учителя по съответния учебен предмет и изборът им се съгласува с Обществения съвет.  

(3) В училищното образование се ползват учебни помагала по ИУЧ и ФУЧ, които се избират от 
учителя по съответния учебен предмет, за повишаване качеството на образованието. 

Глава ІІІ. Училищен план–прием 
 

Чл.27  (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:  
1. броя на паралелките в І и V клас;  
2. броя на местата, в паралелките в І и V клас съобразно държавния образователен стандарт за 

физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 
центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите;  

3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;  
4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.  
(2) Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, ал. 3 и 4 от 

ЗПУО.  
Чл. 28 (1) Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на 

учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и 
библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 
развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.  

 (2) Училищният план-прием се утвърждава със заповед от директора на училището в срок до 30 
март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.  

(3) Директорът до 10 април информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения 
училищен план-прием.  

(4) Утвърденият план-прием за първи клас се публикува и на интернет страницата на системата 
за централизирано електронно класиране  



10 
 

(5) Директорът информира началника на регионалното управление на образование за утвърдения 
училищен план-прием за предстоящата учебна година.  

Чл. 29 (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищни 
комисии, които приемат заявления за прием в І и в V клас и извършва всички дейности по приема на 
учениците.  

(2) Комисията по ал. 1 за прием в V клас съобразно спецификите на обучението разработва 
критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето 
на подаване на заявлението не е критерий.  

(3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на 
учебната година.  

Чл. 30 (1) Приемане на ученици в І и в V клас над максимално определения в училищния план–
прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното управление на 
образование по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната 
година при спазване на разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата 
среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 
подкрепа за личностно развитие  

(2) В срок до 15 септември училището изпраща в общината сведение за децата, записани в 
предучилищна група и в I клас към момента. 

 
Глава ІV. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ИЗВЪНУЧИЛИЩНА 

ОБУЧАВАЩА СРЕДА 
 

Чл. 31 (1) Дейности в извънучилищна обучаваща среда (организирана проява, изява или 
мероприятие) се провеждат с цел разширяване и допълване на ключови компетентности по учебни 
предмети и/или модули, съобразно очакваните резултатит от обучението, независимо от вида подготовка 
по време на учебната година.  

(2) Дейностите в извънучилищна обучаваща среда се провеждат чрез организирано посещение на 
различни природни обекти, обществени, културни, научни институции; посещения на концерти, 
спектакли, театрални постановки и др., които посещения не са предмет на уреждане от Наредбата по чл. 
79, ал. 5 от Закона за туризма.  

(3) Дейностите в извънучилищна обучаваща среда се организарат и провеждат от 
педагогическите специалисти при следната процедура:  

1. Планиране на дейностите в извънучилищна обучаваща среда в годишно тематично 
разпределение по учебни предмети и/или модули (проява/изява, които не са организирани като 
туристическо пътуване с обща цена);  

2. Планиране на дейностите в извънучилищна обучаваща среда в Годишен план за дейността на 
училището (проява/изява, които са организирани като туристическо пътуване с обща цена);  

3. Документи, срокове и отговорници за провеждане на организирана проява, изява или 
мероприятие, които не са организирани като туристическо пътуване с обща цена, организирано 
извеждане на ученици: посещение на различни природни обекти, обществени, културни и научни 
институции; посещения на концерти, спектакли, театрални постановки; изяви и мероприятия 
организирани от други институции, но провеждани в с.Петко Каравелово, гр. Полски Тръмбеш и Велико 
Търново и др. подобни:  

3.1. Педагогическият специалист, по чиято инициатива се провежда организираната проява, 
изява или мероприятие, които не са организирани като туристическо пътуване с обща цена: 

а) в срок до две седмици преди дата на провеждане организира информирането и даването на 
съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които 
полагат грижи за детето, за участие на ученика в съответната организирана проява.  

б) в срок до две седмици преди дата на провеждане изготвя доклад (в два екземпляра) до 
директора на училището, към който прилага информирано съгласие на родителите, настойниците на 
учениците, списък на децата или учениците с данни за трите им имена, дата и година на раждане, група 
или клас; инструктаж за БДП; програма и копие от Годишно тематично разпределение учебни предмети 
и/или модули (страницата на която е планирана проявата).  

3.2  Директорът на училището:  
а) в срок до 3 дни от получаването на документацията издава заповед за организиране на 

формата и заповед за командировка на педагогическия специалист.  
4. Документи, срокове и отговорници за провеждане на проява, изява или мероприятие, които са 

организирани като туристическо пътуване с обща цена:  
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4.1. Педагогическият специалист по чиято инициатива се провежда организираната проява, изява 
или мероприятие:  

а) в срок до тридесет дни преди провеждане организира директорът да получи информация по 
чл. 80 от Закона за туризма с придружително писмо от туроператор, която предоставя на директора. 

б) в срок тридесет дни преди дата на провеждане попълва реквизитите в уведомително писмо – 
декларация ( Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от Наредба за детските и ученическите туристически 
пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование)  

в) в срок тридесет дни преди дата на провеждане разпечатва попълненото уведомително писмо – 
декларация, организира информирането и предоставя екземпляр на родителите, настойниците или 
попечителите или от другите лица, които полагат грижи за детето, за участие на ученика в съответната 
организирана проява: 

г) в срок до 5 дни от предаването на уведомителното писмо – декларация на родителите, 
организира събирането на подписаните уведомителни писма – декларации, които съхранява до момента 
на изготвяне на доклада т. д).  

д) в срок до двадесет дни преди дата на провеждане изготвя и предоставя на директора на 
училището с придружително писмо: Проект на Образец на писмо до РУО (Приложение № 1 към чл. 3, 
ал. 4 от Наредба за детските и ученическите туристически нътувания с обща цена, инициирани от 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование): попълнен образец на 
Уведомително писмо – декларация до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за 
дете (Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование); 
списък на децата или учениците с данни за трите им имена, дата и година на раждане, група или клас:  

e) в срок до един ден преди дата на провеждане събира документ от личен лекар за всеки 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 и предава на 
директора 

4.2. Директорът на училището:  в срок до 3 дни от получаването на документацията приема 
действия по Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 
децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование за обсъждането на 
посещенията или проявите/изявите, които са организирани като туристическо пътуване с обща цена.  

5. В случай, че дейностите в извънучилищна обучаваща среда се организират и провеждат по 
проект, документите се изготвят на бланка на проекта. 

 
Глава V. Занимания по интереси 

Чл. 32 Заниманията по интереси включват:   
(1) дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески 

умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 
глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво 
развитие, както и за придобиване на умения за лидерство;   

(2) дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-
туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и 
международно равнище;   

(3) обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се 
придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал. 3 ЗПУО.  

Чл. 33 Заниманията по интереси се организират от ОУ „Васил Левски” за учениците от I до VII 
клас в съответствие с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на 
заниманията и с възможностите на училището.   

Чл. 34 Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на 
учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални 
изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, 
институции, публични и стопански организации и други.   

(1) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: 
„Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика", „Технологии", „Изкуства и култура", 
„Гражданско образование", „Екологично образование и здравословен начин на живот", „Спорт".   

(2) Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност", „Природни 
науки", „Математика" и „Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за 
организирани занимания по интереси в училището.   
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Чл. 35 Заниманията по интереси може да се провеждат:   
1. извън часовете по учебен план;   
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с 

оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;   
3. през почивните дни и ваканциите. 
Чл. 36 (1)  Заниманията по интереси в училищата за съответната учебна година се избират от 

учениците със съгласието на родителите им и се регистрират в информационна система за заниманията 
по интереси до 5 октомври.   

(2)  Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците 
въз основа на анкета, разработена и приложена от училището 

Чл. 37 (1)  Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и 
желанията на учениците и направените предложения на юридическите и физическите лица, които са 
регистрирани в информационната система, и възможностите и спецификата на училището, като 
предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за 
съответната учебна година.   

(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора 
на училището в срок до 10 октомври въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено 
информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик.   

(3) Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от посоченото 
първо желание на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни 
групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.   

4) При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите 
се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в 
групата, определен от директора на училището.   

Чл. 38 Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен 
принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, 
съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.   

Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, 
който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.   

Чл. 39 Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за 
занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на 
учебния ден.   

Чл. 40 Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности 
 (1) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на училището избира за 

учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 ЗПУО.   
(2) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за избор на 

спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година, от определените от 
педагогическия съвет по ал. 1.   

(3) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление до 
директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през учебната година, при 
записването им в училището. 

   
Глава VI. Права и задължения на педагогическите специалисти 

 
Чл. 40 Педагогическата дейност е основна дейност в училището.Участници в учебно-

възпитателния процес са учителите и учениците. 
Чл. 41 (1)Педагогическите специалисти имат следните права: 
- да бъдат зачитани правата и достойнството им; 
- да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование; 
- да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 
- да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения; 
- да повишават квалификацията си;  
- да бъдат поощрявани и награждавани; 
- да бъдат ръководители на групи за занимания по интереси; 
 (2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 
- да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при 

избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 
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- да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС; 
- да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други 

дейности, организирани от училището; 
- да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни; 
- да получава информация от директора на училището, регионалното управление по 

образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и 
повишаване на професионалната си квалификация; 

- да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел 
подобряване на качеството на образованието: Квалификацията на педагогическите специалисти се 
осъществява в съответствие с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, правила за организирането и 
провеждането на вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на 
педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията и по план за 
квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на училището. 

- да дават мнения и предложения за развитието на училището; 
- да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения.  
- да уведомява в деня на отсъствието си директора, когато се налага да отсъства от учебни часове 

за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове; 
- да участва в работата на Педагогическия съвет; 
- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и 

контрол в системата на народната просвета; 
- да не ползва мобилен телефон по време на учебен час; 
- да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при 

провеждане на дейности, в които участват ученици; 
- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на 

добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася за създаване и 
поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

- да не внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност; 
- да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока; при 

неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява 
трудово възнаграждение за тях; 

- да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на 
Министерството на образованието и науката; 

- да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален документ; 
-При направена грешка, при попълване на училищната документация да не изтрива, да не ползва 

коректор за заличаване на грешката.    
- чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за социално 

подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомява директора за ученици, нуждаещи се от 
специална закрила; 

- да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на 
образованието; 

- да не отклонява ученици от учебния процес; 
- да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява 

личното им достойнство; 
- да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; 
- да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и противодържавна дейност с 

учениците и колегите си в училище; 
- в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена декларация пред 

директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година е предоставял 
образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси. 

- да познава и спазва Етичния кодекс на общността; 
- учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи; 
- всяка учебна година до 15 септември да изготвя годишно тематично разпределение на учебния 

материал по предметите, които ще преподава, и да го заведе в канцеларията на училището; 
- да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на 

училището; 
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- да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 
-участва в екипна работа между учителите при предоставяне на обща подкрепа за личностно 

развитие. 
- не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и 

изпитване на ученици в часове над учебните програми. 
- при отсъствието на учителя, който е ръководител на групата за занимания по интереси повече 

от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира, като се запазва общият брой 
часове за дейността.   

 
Чл. 42 (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 
1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната 

дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и своевременно да 
информира родителите им; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема 
превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учениците от класа; 
4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и 

когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този правилник; 
5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика; 
6. да организира и провежда родителска среща; 
7. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и 

провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 
8. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от 

класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 
9. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 
10. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа; 
11. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа; 
12. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен 

план; 
13. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за опазване 

на училищното имущество; след завършване на учебната година да предава в изправност на директора 
имуществото в класната стая; 

14. да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик, както следва: 
а. в края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик 

от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за 
спазването на училищната дисциплина; характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис; 

б. при завършване на основно образование класният ръководител изготвя цялостна 
характеристика за развитието на ученика; тя е неразделна част от свидетелството за основно 
образование, съответно от дипломата за средно образование; 

в. характеристиката се изготвя и в случаите на преместване в друго училище. 
15. да запознае учениците със ЗПУО, с Инструкция за охрана на труда и пожарна безопасност с 

настъпилите промени по време на учебната година в Правилника за дейността на училището  и и с други 
необходими нормативни документи. Прилага към дневника на класа списък с имената на учениците  
заедно с подписите им, удостоверяващи, че са запознати със споменатите нормативни  документи; 

16. Разрешава на учениците да отсъстват от училище по уважителни причини до три дни за една 
учебна година. Приема и съхранява целогодишно медицинските бележки при наличие на номер на 
амбулаторен лист, уведомява писмено родителите за над пет допуснати неизвинени отсъствия и на всеки 
следващи пет; 

17. организира и контролира дейността на дежурните за седмицата ученици в класа; 
 (2) В началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция класният ръководител 

провежда родителска среща по безопасни условия и възпитание на труд. 
(3) В началото на учебната година и преди коледната, зимната, пролетната и лятната ваканция 

класният ръководител провежда инструктаж за безопасност. 
(4) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище. 
18. За целите на превенцията на обучителните затруднения класните ръководители съвместно с 

учителите, които преподават в класа, определят дейности от общата подкрепа за личностно развитие за 
конкретни ученици, както и определят ученици, на които е необходимо да се извърши оценка на 
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индивидуалните им потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие по 
чл. 187 ЗПУО. 

Чл.43 Учител, на група в целодневна организация на учебния ден има следните задължения:  
1. Учителят изготвя годишни тематични разпределения за дейностите по интереси и организиран 

отдих и физическа активност в определени от директора срокове . 
2. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5 на годишните тематични 

разпределения, учителя изготвя заявка до Директора на училището. 
3. При провеждане на дейностите от преподавателската работа, пряко свързани с учениците, 

учителят опазва здравето и живота на учениците и  съблюдава спазването на здравно – хигиенните 
норми и изисквания. 

4. Учителят осъществява непрекъснат контрол над учениците от групата от началото до края на 
учебните занятия по разписанието за деня и заминаването на учениците. 

5. Учителят трябва да се осведомява преди и в началото на самоподготовката за изявите на 
учениците и получените оценки по отделните предмети, както и за образователните дефицити по 
отделните предмети. 

6. С оглед повишаване на ефективността на самоподготовката учителят поддържа добра 
комуникация с учителите, непрекъснат обмен на информация и еднакви педагогически изисквания, 
обсъжда с колеги индивидуалните постижения и затруднения на учениците. 

7. Учителят осъществява комуникация с родителите и ги информират за индивидуалното 
развитие и напредъка на учениците. 

8. При провеждане на ЦОУД, с оглед повишаване на  качеството на обучението учителят: 

• използва педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и развитието 
на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците; 

• създава организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова 
работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото 
мислене на учениците, на паметта и въображението; 
• извършва вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техният напредък; 
• участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в група за 

целодневна организация на учебния ден. 

9. Извън основните дейности определени в Наредбата за организация на дейностите в 
училищното образование в рамките на 8 часовия работен ден учителите на групи за ЦО изпълняват и 
допълнителни дейности: 

• подготвителна работа за часовете по самоподготовка- осигуряване на необходимите материали 
за часовете по самоподготовка -тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, 
дидактическа и учебна литература и др.; включително и консултации с учители; 
• подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за 

дейности по интереси; 
• попълване  на училищна документация; 
• участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, работни срещи и др.; 
• осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите, вкл. 

участие в родителски срещи  
• планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в училище, 

свързана с образователния процес извън задължителните учебни часове; 
• оказване на методическа помощ  и консултации на новоназначени, млади и без опит в 

организирането и провеждането на ЦОУД учители; 
• участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия; 
• участие  разработване на индивидуални образователни програми; 
• участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им 
• участие в организирането и провеждането на училищни дейности. 

Чл. 44 (1) Дежурството се извършва от дежурни учители по график изготвен и утвърден от 
директора в началото на всеки учебен срок. 

(2) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия са длъжни: 
1. Да идват на училище в 7.30 часа преди започване на учебните занимания. 



16 
 

2. Промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на директора, а ако той 
отсъства от неговия заместник 

3. Дежурните учители са двама за деня – по един за всеки от етажите. 
4. Да оказват съдействие на охраната в училище, като осигуряват пропускателния режим и 

приемат учениците, като изискват приличен вид. 
5. Престоят на дежурните учители в училището е задължителен за деня, независимо от 

часовото натоварване 
6. Да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за 

които отговарят, и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на 
училищното имущество. 

7. Да докладват за възникнали проблеми на директора и да получават съдействие при 
необходимост. 

Глава VІI. ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 45 (1) Електронният се води от класния ръководител и всеки учител, който преподава в 
паралелката.  

(2) Електронният дневник се попълва на български книжовен език с изключение на темата на 
урока по чужд език; 

(3) Електронният дневник се попълва и води електронно по образец за всеки учебен час 
ежедневно.  

Чл. 46 (1) Документите, издавани или водени от училището, се попълват на бългаски книжовен 
език  

(2) Документите в училище се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.  
(3) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите 

на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за 
реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в 
учрежденските архиви на държавните и общинските институции.  

(4) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за 
вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.  

(5) Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата на 
предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО.  

(3) Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 
образование се състои от електронни модули и интегрирани с тях регистри:  

1. модул „Институции" съдържа информация, описана в приложение № 1 от Наредба № 8 за 
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, и Регистър 
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345, ал. 1 
ЗПУО;  

2. модул „Документи за дейността на институцията" съдържа електронни раздели съгласно 
приложение № 2 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование;  

3. модул „Деца и ученици" съдържа лични образователни дела на децата и учениците с 
информация, описана в приложение № 3 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата 
на предучилищното и училищното образование, и Регистър на документите за завършено основно 
образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.  

(4) Документите за дейността на училището се отнасят до административния и образователния 
процес в него и отразяват информацията в модул „Документи за дейността на институцията" от 
НЕИСПУО.  

((5) Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, 
сроковете за съхранение и формата на водене на документите за дейността на институциите са 
определени в Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование.  

(9) Видовете документи, които се водят и съхраняват от училище са следните:  
1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията – 20 години;  
2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди – книгата – 20 години; 

заповедите за дейността – 20 години; по трудови правоотношения – 50 години;  
3. Книга за контролната дейност на директора и констативни протоколи от направените проверки - 

5 години;  



17 
 

4. Книга за контролната дейност на заместник –директора и констативни протоколи от 
направените проверки - 5 години;  

5. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН - 5 години;  
6. Дневник за входяща кореспонденция и изходяща кореспонденция, и класьори с 

кореспонденцията – 10 години;  
7. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията – 20 години  
8. Летописна книга – постоянен;  
9. Книга за резултатите от изпитите на учениците – 50 години;  
10. Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години – 50 години;  
11. Главна книга – 50 години;  
12. Дневник за група/подготвителна група – 5 години;  
13. Електронен дневник – І клас –– VІІ клас 5 години;  
14. Дневник за дейностите за подкрепа на личностното развитие – 5 години;  
15. Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка – 50 години;  
16. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит – 5 години;  
17. Протокол за резултата от писмен или устен изпит – 50 години;  
18. Регистрационна книга на издадените документи за завършена степен на образование – 50 

години;  
19. Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на 

образование – 50 години;  
20. Регистрационна книга на издадените удостоверения – 50 години;  
21. Регистрационна книга на издадените дубликати на удостоверения – 50 години;  
(10) Документите, които издава училището са следните:  
1. Удостоверение за завършен клас от начален етап (първи/втори/трети) – съхранява се от 

притежателя; 
2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование – съхранява се от 

притежателя;  
3. Удостоверение за преместване на ученик – съхранява се от училището, в което се премества 

ученикът, а копие от него се съхранява в папката към изходящия дневник на училището, от което е 
издадено;  

4. Удостоверение за завършен клас – съхранява се от притежателя;  
5. Дубликат на удостоверения - съхранява се от притежателя;  
6. Свидетелство за основно образование - съхранява се от притежателя;  
7. Дубликат на свидетелство за основно образование – съхранява се от притежателя;  
8. Ученическа лична карта - съхранява се от притежателя;  
9. Ученическа книжка - съхранява се от притежателя;  
 (11) В училище се води електронен дневник «www.shkolo.bg” от педагогическите специалисти, 
(12)  1. Директорът подава и генерира документите в Информационната система за реализация на 

механизма (ИСРМ).  
2. Директорът на училището организират и контролират изпълнението на дейностите от 

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система 
на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на ниво училище и предоставят 
съответната информация към ИСРМ.  

3. Директорът на училището ежемесечно до 15-о число да подава чрез информация за 
предходния месец за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа, по 
неуважителни причини, с цел налагане на наказания на родителите по реда на чл. 347 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 

 
 

Глава VIІІ. Права и задължения на учениците 
 

Чл. 47 Учениците имат следните права: 
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 
3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в 

избираемите, във факултативните учебни часове, както и спорта в часовете по Спортни дейности; 
4. да получават библиотечно-информационно обслужване; 
5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 
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6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия; 
8. да участват в проектни дейности; 
9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 

факултативните учебни часове; 
10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на 

въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план; 
11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 
изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на 
общността; 
12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 
Чл. 48 Ученицитеса длъжни: 
1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания; 
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието 

на добрите традиции; 
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите; 
4. да не прилагат физическо и психическо насилие; 
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и 

наркотични вещества; 
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност; 
7.  да носят ученическата си лична карта в училището и извън него; 
8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и 

бележника за кореспонденция; 
9. да спазват Правилника за дейността на училището; 
10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 

часове; 
11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове; 
12. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

ученици и на добрите нрави: 
13. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, плитки 

панталони, големи деколтета, тежък грим, непочистени обувки и екстравагантни прически; 
14. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни 

прически и непочистени обувки; 
15. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при 

пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми; 
16. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия; 
17. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и 

района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения; 
18. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; 

закъснение до 20 минути се отбелязва с 1/2 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на 
дневника на класа; 

19. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на 
административното ръководство при отсъствие на учител; 

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

21. да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс, установени в отделен правилник 
и заповед на директора на училището; 

22. да съхраняват дневника на класа; 
23. да пазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди училищно 

имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на 
констативния протокол, изготвен от счетоводител и класен ръководител; за умишлено увреждане на 
ученика се налага и наказание; 

24. да бъдат на обществени места с придружител съгласно изискванията на Закона за закрила на 
детето; 

25. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали 
като свои; 

26. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения; 
27. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни); 



19 
 

28. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, както и 
по цялото движимо и недвижимо имущество; 

29. да не чупят контакти и ел. ключове. 
Чл.49 Учениците са задължени да спазват книжовноезиковите норми на българския език при 

общуването с учителите, директора, служителите и със съучениците си.    
Чл. 50 (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 
(2) Ученик се отписва от училището, когато: 
1. се премества в друго училище; 
2. се обучава в дневна, комбинирана форма и не е посещавал училището по неуважителни 

причини за период, по-дълъг от два месеца; 
3. се обучава в самостоятелна, индивидуална и дистанционна форма и не се е явил да положи 

съответните изпити в три поредни сесии. 
(3) Случаите по чл.22, ал.2, т.2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

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

Чл.51 (1) При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното 
образование, настоящия правилник или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат 
следните санкции: 

1. „Забележка“ след реализирани и документирани три различни дейности за въздействие върху 
вътрешната мотивация, всяка от които с продължителност 5 учебни дни, за предодоляване на 
проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в 
образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на училището и с 
поведенческите му прояви за:  

1) За 7 неизвинени отсъствия; 
2) За внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и 

служителите; 
3) За системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 
4)  За регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и 

отношение в процеса на обучение; 
5) За противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 
6) За поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с 

учебна цел; 
7) За пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, 

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

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – след за: 
1) 14 неизвинени отсъствия; 
2) възпрепятстване на учебния процес; 
3) употреба на алкохол и тютюнопушене. 

3 „Предупреждение за преместване в друго училище“–след реализирани и документирани нови 
две (общо седем) различни дейности за въздействие върху вътрешната мотивация, всяка от които с 
продължителност 10 учебни дни, за предодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне 
със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в 
дейността на училището и с поведенческите му прояви  за: 

1) 18 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; 
9)  установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо 

провинение; 
10) при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение. 
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4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – след реализирана и 
документирана още една нова (общо осем) дейност за въздействие върху вътрешната мотивация, с 
продължителност 10 учебни дни, за предодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне 
със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в 
дейността на училището и с поведенческите му проявиза: 

1) повече от 32 неизвинени отсъствия; 
2) системно нарушаване на Правилника за дейността в 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) установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за 

второ провинение; 
8) ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение. 

5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна 
възраст – за: 

1) повече от 32 неизвинени отсъствия; 
2) други тежки нарушения.  

Чл. 52 (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 
отстрани до края на учебния час.  

(2) При налагане на мярката по ал.1 за времето на отстраняване, на ученика не се отбелязва 
отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка.  

 (3) За времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът извършва дейности, 
регламентирани в чл.62Ж, съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и 
неунижаващи достойнството му. 

Чл. 53 Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ, 
както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище 
до отпадането на основанието за отстраняването му. 

Чл.54 (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на 
ученика от учебни часове с уведомително писмо. 

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на 
проблемното поведение. 

Чл. 55 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. 56  (1) Санкциите са срочни. 
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 
Чл. 57 Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат 

със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички 
останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС. 

Чл. 58 За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява 
родителя, а в случаите по чл.199, ал.1, т.3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – 
и съответните структури за закрила на детето. 

Чл. 59 Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или 
писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение.Изслушването 
задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник. 

Чл. 60(1)Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на 
класния ръководител или от решението на ПС. 

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а 
заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО 

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК. 
Чл. 61 (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка,в бележника за 

кореспонденция на ученика и в електонния дневник. 
 (2) При налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма право да напуска територията 

на училището по времето на отстраняването си. 
Чл. 62 (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени. 
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(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 
 

ГЛАВА ІX. Награди на учениците и учителите 
 

Чл. 63 (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна 
област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, 
регионално и национално равнище ученикът се награждава с: 

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 
2. книги или други предметни награди; 
3. похвална грамота; 
4. специална награда, носеща името на училищния патрон за учениците, завършващи основно 

образование с отличен успех 6.00; 
2) В училище учениците се поощряват с групови/паралелкови грамоти и/или предметни награди 

за участие в инициативи, свързани с гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 
 (3) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на класния 

ръководител.  
Чл. 64 (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в 

състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва: 
- с книги и други предметни награди; 
- с грамота; 
 

ГЛАВА Х. Права и задължения на родителите 
 

Чл. 65 (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 другоудобно за двете страни време; 
3. да се запознаят с УУП; 
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, 

които засягат права и интереси на ученика; 
5. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

училището по въпроси, свързани с образованието; 
6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището; 
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 
8. да участват в родителските срещи. 
9. да участват в открити форми и инициативи (открити уроци, тържества, празници, състезания, 

съвместни дейности и други).  
Чл. 66 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; 
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането 

на умения за учене през целия живот; 
6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист 

в подходящо за двете страни време; 
7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването 

от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в регламентирания тридневен срок, се 
прекратяват правата на ученика към училището, след решение на ПС; 

8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 
осъществяването на дейности по закрила на детето.  

9. да спазват и прилагат Етичния кодекс на училищните общности. 
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(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да 
гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

(3) Родителските срещи през учебната година могат да се планират, според потребностите и 
желанията на родителите. На първа родителска среща класният ръководител запознава родителя с 
Правилника за устройството и дейността на училището, Училищния учебен план на паралелката, 
избраните учебници и помагала; формите на обучение, които предлага училището; възможности за обща 
и допълнителна подкрепа и други. Срещи могат да се провеждат и за обсъждане на текущи въпроси, 
свързани с вътрешноинституционални инициативи. 

(4) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват на 
ниво паралелка и на ниво училище чрез:  

1. индивидуални консултации по утвърден от директора график;  
2. родителски срещи;  
3. присъствие и участие на родителите в процеса на образование;  
4. други форми на комуникация.  
(5) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се постига чрез 

индивидуални и групови форми на работа, а именно:  
1. индивидуален разговор (среща) между учителя и родителя - провежда се по договаряне между 

учителя и родителя в удобно за двете страни време;  
2. индивидуална консултация - провежда се по инициатива на учителя или по инициатива на 

родителя;  
3. съобщения – използват се в зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при 

провеждане на празници, инициативи и други, събития в паралеката, училището или извън него или 
ситуации, в които учителят следва да използва бързи форми на съобщения:  

- устни съобщения – телефонно обаждане, скайп разговор и други;  
- писмени съобщение - са е-майл, sms по мобилен телефон, лично съобщение в друга форма на 

информационно-комуникационните технологии.  
 (6) Средство за постоянна връзка между училището и родителя/настойника е ученическата 

книжка.  
(7) Средство за връзка със семейството на ученика е и електронната поща на един от родителите, 

както и електронният дневник на паралелката. 
 
 

Глава ХI. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание 
 

Чл. 67 (1) Орган за управление на училището е директорът.  
(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.  
(3) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и 

административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната 
характеристика.  

(3) Заместник-директорите по учебната дейност изпълняват норма за преподавателска работа и 
са педагогически специалисти.  

(4) Заместник-директорите по учебната дейност изпълняват своите функции, като: 
1. участват в подготовката на вътрешноинституционални документи (Списък-образец 1, 

стратегия, училищен учебен план, учебни програми, годишен план и други документи, свързани с 
организацията на образователния процес и дейността на училището);  

2. установяват и измерват постигнатите резултати от обучението чрез използването на 
подходящи методи, средства и подходи; 

3. организират провеждането на вътрешно и външно оценяване, вкл. и на изпити; 
4. организират и координират процеса за осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие в процеса на проибщаващото образование;  
5. организират вътрешноинституционалната квалификация като неразделна част от мерките за 

повишаване качеството на образователния процес, насочват към участие в планираните форми, както и в 
дейности по проекти и програми;  

6. насърчават обмена на информация в институцията сред педагогическите специалисти, 
планират и организират дейности за споделяне на опит и на добри практики;  

7. организират дейностите, свързани с атестирането на педагогическите специалисти и с процеса 
на изготвяне на вътрешна оценка (самооценка) на качеството на предоставяното образование чрез 
дейности, процедури и критерии, определени от училището;  
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8. планират контролната си дейност и системно и ефективно упражняват контрол на процесите и 
дейностите в образователната институция, документират съгласно изискванията на държавните 
образователни стандарти;  

9. оказват методическа и педагогическа подкрепа на педагогическите специалисти, организират 
наставничество;  

10. спазват, организират и контролират дейности, свързани с безопасна, сигурна и здравословна 
среда;  

11. подпомагат директора в процеса на управление на човешките, финансови, материални и 
информационни ресурси; 

12. дават предложения на директора относно възможности за укрепване на институционалния 
капацитет след оценка на професионалното развитие на педагогическите специалисти и преценка за 
необходимостта от повишаване на квалификацията им;  

13. използват информационните ресурси, информационните и комуникационни технологии, 
техническите и дидактическите средства в образователния процес и в управлението;  

14. подкрепят процесите на управление на общността като съдействат за изграждане на 
позитивен организационен климат, условия за сътрудничество, ефективна комуникация и загриженост 
към всички участници в образователния процес;  

15. участват в разработване и прилагане на модели за оценка и подкрепа на постигнатите 
резултати, за насърчаване на напредъка на участниците в образователния процес и за развитие на 
общността като прилагат добри практики за подобрения в развитието на училищните процеси и умело 
организират, реализират и управляват по-голям обем от задачи; 

16. формират и управляват екипи, разпределят задълженията, оценяват отговорно, критично и 
прозрачно дейността и постиженията в работата на педагогическите специалисти и служителите и ги 
мотивират за развитие и усъвършенстване на професионалните и личностните им умения;  

17. познават изискванията към финансово-счетоводните документи и към процедурите за 
предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;  

18. познават и спазват изискванията за поддръжка на сграден фонд и прилежащи площи в 
съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 
библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 
развитие;  

19. познават и прилагат нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното 
образование, държавните образователни изисквания, спазват законоустановените норми, които имат 
отношение към професионалните права, задължения и трудовото им правоотношение и са отговорни за 
спазването на нормативната уредба за заеманата длъжност;  

20. познават учебната документация (учебен план и учебни програми и др.), с които работят; 
21. познават и спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите, пряко свързана с 

професионалната им дейност;  
22. познават в детайли нормативната уредба и държавните образователни стандарти, които са 

необходими за успешното изпълнение на задълженията и отговорностите; 
23. контролират приложението и изпълнението на държавните образователни стандарти; 
24. участват при разработването на правила, процедури, инструкции и др. документи 

отсистемата за финансово управление и контрол в училище;  
25. изготвят годишно разпределение на учебния материал по преподаваните учебни предмети;  
26. изпълняват и други задължения, самостоятелно или в екип, възложени от директора на 

училището, свързани с цялостната дейност на училището;  
27. изпълняват и други функции, регламентирани в утвърдена от работодателя длъжностна 

характеристика и/или делегирани правомощия със заповед на директора. 
Чл. 68 (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 ПДУ; 
3. приема УУП; 
4. приема формите на обучение; 
5. приема годишния план за дейността на училището; 
6. приема учебни планове за ИФО; 
7. мерки за повишаване на качеството на образованието; 
8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище; 
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9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от 
уязвими групи;  

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 
11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните 

санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ; 
12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци; 
13. определя ученически униформи; 
14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната 

общност; 
15. запознава с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение; 
16. 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. 

(2) Документите по ал.1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището 
(3) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-

директорите без норма на преподавателска работа.  
(4) Директорът е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.  
(5) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, 
ученици, както и други лица. 

(6) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани 
писмено представителите на обществения съвет на заседанията на педагогическия съвет, като им 
предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.  

(7) Педагогическият съвет се свиква от директора за разглеждане и решаване на основни 
педагогически въпроси в училището в рамките на правомощията си. Педагогическият съвет провежда 
заседанията си по график, а при възникнали обективни причини провежда и допълнителни заседания 
извън графика. 

(8) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. 
(9) Обсъжданията и решенията, взети от педагогическия съвет, се записват в протокол, воден 

за всяко заседание от секретар, определен със заповед на директора.  
(10) Протоколът се изготвя в десет дневен срок от провеждането на заседанието, подписва се от 

секретаря и директора, подпечатва се с кръглия печат на институцията и се класира в класьор.  
(11) Решенията, взети от педагогическия съвет, се вписват в десет дневен срок от провеждането 

на заседанието в Книга за решенията на педагогическия съвет, водена от лице, определено със заповед 
на директора на училището, подписват се от секретаря и директора и се подпечатват с кръглия печат на 
институцията. 

Чл. 69 (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището 
(педагогически специалисти и непедагогически специалисти/персонал). 

(2) Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята работа. 
(3) Общото събрание се свиква от работодателя, от ръководството на синдикална 

организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.  
(4) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и 

служителите.  
(5) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено 

мнозинство от присъстващите, доколкото в Кодекса на труда, в друг закон или в устав не е предвидено 
друго.  

(6) Общото събрание избира представители на работниците и служителите, които да участват в 
обсъждането и решаването на въпроси на управлението на училището само в предвидените от Кодекса 
на труда, друг закон или нормативен документ случаи;  

(7) Общото събрание избира представители на работниците и служителите, които да 
представляват техните общи интреси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред 
работодателя или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от 2/3 от 
членовете на общото събрание. 

Чл. 70 (1) Общественият съвет към училището орган за подпомагане на дейността на училището 
и за граждански контрол на управлението му.  

(2) членовете на обществения съвет се избират на общо събрание на родителите за срок от три 
години. 
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(3) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на 
финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от училището. 

(4) Председателят на ОС се избира измежду членовете му. 
(5) С право на съвещателен глас участват трима представители на ученическото самоуправление. 
(6) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително 

провежда заседание в началото на учебната година.  
(7) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да 

изразява становище по разглежданите въпроси. 
(8) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и 

документи, необходими за дейността му.  
(9) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения 

съвет за свикването му. 
(10) Общественият съвет в училището: 
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за 

изпълнението;  
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 учениците 
от уязвими групи, както и при иобсъждане 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. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти; 
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 
10. дава становище по училищния план-прием; 
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 
(11) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за 

повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет 
се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

Чл. 71 (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване 
всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на класа: 
1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 
2. съдейства за спазване на правата на учениците; 
3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 
(3) Председателят или заместник-председателя на Ученическия съвет на класа е член на 

Ученическия парламент. 
(4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният ръководител го 

съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и двете предложения. 
Чл. 72 Ученическият парламент на училището се състои от председателя и заместник-

председателя на всеки клас и се ръководи от председател и заместник- председател, които се избират за 
срок от 1 години. Изборът им се осъществява от Ученическия парламент. 

(2) Ученическият парламент на училището: 
1. участвав планирането на образователна-възпитателната дейност в училището; 
2. участва в награждаването и наказването на учениците; 
3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност; 
4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия; 
5. изготвя график за дежурство на ученици за І и ІІ учебен срок по етажи и прилежащи 

територии на училището и отразява нарушенията в дневник. 
(3) Ученическият парламент на училището има право: 
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1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова 
инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт; 

2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване на 
образователно-възпитателен процес. 

(4) По преценка на директора на училището председателят и заместник-председателят на 
Ученическия парламент могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на решаващ 
глас. 

Чл. 73 (1) Комисията по етика се създава като помощно-консултативен орган към училището с 
цел да подпомага училищната общност за прилагане на Етичния кодекс на училищната общност и 
определените в него стандарти за „академично“ и „общностно“ поведение. Комисията по етика 
провежда срещи, когато е необходимо да бъдат разгледани постъпили сигнали и да даде становища, 
препоръки за действия и мерки по нарушенията на Етичния кодекс и определените в него стандарти за 
„академично“ и „общностно“ поведение; 

(2) Предлага мерки за подобряване на „академичното“ и „общностното“ поведение с оглед 
утвърждаване авторитета на училището като модерна, спокойна, сигурна, хуманна и толерантна 
образователна институция.   

(3) Комисията по етика включва в състава си двама педагогически специалисти, определени от 
директора на училището, единият от които е и председател на комисията; председателят на 
Обществения съвет и представител на ученическия съвет.   

(4) Членовете на Комисията по етика се определят за срок до три години. При предсрочно 
прекратяване на правомощията на член на Комисията по етика съставът се попълва частично от 
директора на училището до определяне на нов член до изтичане на мандатността от съответните квоти. 

(5) Комисията по етика извършва дейностти си и в съотвествие с Етичния кодекс на училищната 
общност. 

 
ГЛАВА ХIІ. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд 

 
Чл. 74 (1) Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от 

дежурния навхода–да удостоверят самоличността си със съответния документ. При отказ да направят 
това, същите не се допускат в училището.  

(2) Всички външни лица са длъжни да спазват Правилника за пропусквателния режим на 
териториянта на училището и да изпълняват указанията на дежурния  и дежурните учители относно 
спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността на училището. 

Чл. 75 (1) В училището е изградена система за дежурство за създаване на условия, наблюдение и 
контрол над учениците с цел опазване живота и здравето им и подобряване на дисциплината във 
времето, в което са на територията на училището.  

(2) Организацията на системата е следната: дежурни учители и учители в групите за целодневна 
организация на учебния ден по един на етаж и помощен персонал. 

1.След биенето на първия учебен звънец за часа организират прибирането на учениците в 
класните стаи/кабинети. 

2. Организират реда в междучасията и контролират поведението на учениците през 
междучасията.  

3.Докладват на училищното ръководство своевременно за допуснати нарушения и нанесени 
щети по физическата среда.  

4.Носят отговорност за реда, дисциплината и опазването на физическата среда в училищните 
сгради по време на дежурството си.  

5.Следят за загасяване на осветлението и техниката в класните стаи след приключване на 
учебните занятия.  

Дежурният учител от групите за целодневна организация на учебния ден наблюдава и 
контролира учениците намиращи се на дворните площи. 

 (3) Дежурството се извършва по графици, утвърдени със заповед на директора на училището, за 
всеки учебен срок. 

(6) Задължения на дежурните учители в групите за целодневна организация на учебния ден:  
1. Да спазват утвърдения от директора график за дежурство.  
2. Идват 30 минути преди започване на заниманията в групите за целодневна организация на 

учебния ден.  
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3. Организират реда в междучасията след последния час от утвърденото седмично разписание в 
начален етап и контролират поведението на учениците през междучасията по време на следобедния 
блок.  

4. Следят за графика за времетраене на заниманията в групите за целодневна организация на 
учебния ден.  

5. Организират прибирането на учениците в класните стаи пет минути преди започване на 
съответното занимание в групите за целодневна организация на учебния ден.  

6. Докладват на училищното ръководство своевременно за допуснати нарушения и нанесени 
щети по физическата среда.  

7. Носят отговорност за реда, дисциплината и опазването на физическата среда в училищните 
сгради по време на дежурството си.  

8. Следят за загасяване на осветлението и техниката в класните стаи след приключване на 
последното занимание за деня.  

9. Престоят на дежурните учители в групите за целодневна организация на учебния ден е 
задължителен за деня, независимо от часовото им натоварване и дежурят до окончателното изпращане 
на последния ученик от групите за целодневна организация на учебния ден в училище. 

Чл. 76 (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; 
7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на 

общежитието. 
(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 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 електроннапоща, получена от непознат подател; 
6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна 

мрежа или атакува други системи; 
7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име 

на училището. 
(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на 

околната среда, труд и техника, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят 
учениците в часовете си. Инструктажите се съхраняват от директора. 

Чл. 77 (1) Оформянето и воденето на задължителна училищна документация на хартиен носител 
на училището става единствено и само на територията в сградата.  

(2) Забранено е изнасянето на задължителна училищна документация на хартиен носител извън 
сградата на училището.  

Чл. 78 (1) При провеждането на часовете по физическо възпитание на открито, се създава строг 
ред, който да осигури спокойствието и безопасността на учениците. 

 
ГЛАВАХIІІ. Подкрепа за личностно развитие 

 
Чл.79  (1) На учениците в ОУ Васил Левски” се предоставя подкрепа за личностно развитие, 

която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите 
и уменията им. 
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(2)Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 
(3)Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други педагогически 

специалисти в училището.  
(3)Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира в зависимост от планаза 

подкрепа на ученика, в който се определят конкретните дейности за допълнителната подкрепа за 
личностно развитие.  

(4)Родителят се запознава с плана за подкрепа на ученика, като му се предоставя копие при 
поискване.  

(5)Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за покрепа на ученика 
 (6) За реализиране на допълнителната подкрепа участва ресурсен учител, логопед и психолог от 

РЦПППО гр.Велико Търново . 
Чл. 80 (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО; 
3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 
4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни 

часове; 
5. консултации по учебни предмети; 
6. кариерно ориентиране на учениците; 
7. занимания по интереси; 
8. библиотечно-информационно обслужване; 
9. грижа за здравето; 
10.поощряване с морални и материални награди; 
11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 
12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 
Чл. 81  (1)Екипната работа включва: 
1.обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват учениците - обмен 

наинформация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители за подобряване на 
работата им с учениците в класа;  

2.провеждане на регулярни срещи за споделяне и обсъждане на информация заобучението и 
развитието на учениците;  
определяне на конкретни дейности за обща подкрепа само за отделни ученици, насочени към превенция 
на насилието и преодоляване на проблемно поведение;  
определяне на конкретни дейности за обща подкрепа само за отделни ученици, насочени към превенция 
на обучителните затруднения.  

(2)По време на срещите по ал. 1, се води протокол, който се подписва от всичкиучастници в 
срещата и се съхранява от председателя на екипа за подкрепа.  

(3)За резултатите от обсъждането по ал. 1, се уведомява родителят, представителят надетето или 
лицето, което полага грижи за детето, предоставя му се информация за работа с детето или ученика и 
при необходимост се кани на срещите.  

(4)За провеждане на срещи по ал. 1, се изготвя график на срещите, който се прилага къмплана на 
екипите, определени със заповед на директора на училището и се актуализира при необходимост.  

Чл.82А  (1)Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които 
иматсистемни пропуски по даден учебен предмет, ученици, които са напреднали по даден учебен 
предмет и/или, за които се препоръчва такова обучение по план за подкрепа.  

(2)Потребността от допълнително обучение се определя от учителя по предмета икоординатора, 
а за учениците със СОП и за учениците с изявени дарби – от екипа за подкрепа.  

(3)Когато допълнителното обучение се провежда в учебни дни извън часовете поучилищния 
учебен план, то е с продължителност до 80 учебни часа годишно.  

(4)Допълнително обучение по учебен предмет може да се извършва и по време на лятната 
ваканция с обща продължителност не повече от 30 учебни часа.  

(5)За провеждане на допълнително обучение директорът на училището уведомявародителите, 
които са задължени да осигурят присъствието на ученика.  

Чл. 82Б  (1)Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се 
провеждаизвън редовните учебни часове от учителите ежеседмично в рамките на учебната година.  

(2)Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври  за първия учебен 
срок и не по-късно от 20 февруари за втория учебен срок. Графикът се поставя на видно място в сградата 
на училището и се публикува на интернет страницата на училището.  



29 
 

(3)Класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнтелно 
консултиране по учебните предмети.  

Чл. 83  (1)Кариерното ориентиране на учениците включва взаимно допълващи се дейности 
заинформиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на 
учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на 
връзка с пазара на труда.  

(2)Форми на кариерно ориентиране са индивидуалното и групово информиране иконсултиране, 
индивидуалната и групова работа по програми за кариерно ориентиране.  

 (3)Индивидуалната и групова работа се осъществява чрез:  
1.занимания и дейности в часа на класа в съответствие с възрастовите характеристики,свързани с 

кариерно ориентиране на учениците;  
2.срещи с представители на образователни институции, предлагащи професионалнообразование;  

  (4)Работата по програми за кариерно ориентиране включва дейности: 
1.с ученици от I до IV клас; 
2.с ученици от V до VII клас – за подготовка за преход към по-висока степен на образование или 

за участие на пазара на труда;  
3.с ученици от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище, талантливиученици, 

ученици със специални образователни потребности, ученици с проблемно поведение и др.;  
4.отпаднали от училище ученици, които се реинтегрират в образованието, ако има такива;  
Чл.84  (1)Заниманията по интереси се организират съгласно Глава V от настоящия правилник. 
Чл.85 (1)Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за достъп на ученицитедо 

медицинско обслужване от медицинско лице в специално оборудван кабинет на територията на 
училището.  
(2)За учениците в училище се прилвагат програми, свързани със здравното образование,здравословното 
хранене, първа долекарска помощ и други, в съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.  

(3)В провеждането на дейностите по ал. 2 могат да се включват и родители на 
ученици,специалисти в конкретната област.  

(4)Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние наученика, 
налагаща специфично отношение и наблюдение от страна на педагогическите специалисти и да 
осъществява взаимодействие с медицинския специалист в училището.  

Чл.86  (1)Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение се изразявавъв 
включване на отделни ученици в съответни дейности по смисъла на чл. 45 от Наредбата за приобщаващо 
образование за въздействие върху вътрешната мотивация, както и оказване на психологическа подкрепа.  

(2)Психологическата подкрепа по ал. 1 е насочена към учениците, педагогическите специалисти 
и родителите.  

(3)Психологическата подкрепа се осъществява от от директора и класния ръководител и 
включва: 

1.създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в 
образователния процес;  

2.предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на тормоза инасилието и за 
преодоляване на проблемното поведение на учениците;  

3.извършване на групова работа с ученици и / или кризисна интервенция; 
4.работа със средата, в която е ученикът - семейството, връстниците. 
Чл.87  (1)Общата подкрепа за личностно развитие в училище за целите на превенцията 

наобучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейности като:  
1.допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението побългарски 

език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин;  
2.консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; 
 (2) Допълнителното обучение е насочено към ученици:  
1. за които българският език не е майчин;  
2. които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна оценка слаб 

(2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова стойност за успешност при 
национално външно оценяване, както и за ученици, които напредват при обучението по даден учебен 
предмет;  

3. които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три последователни 
текущи оценки слаб (2);  

4. за които се препоръчва такова обучение в Плана за подкрепа  



30 
 

(3) Допълнителното обучение по български език и литература за учениците по ал. 2, т. 1 е 
задължително и се осъществява чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план в 
съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език.  

(4) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се определят от 
учителя по предмета и от координатора, а за учениците със специални образователни потребности – от 
екипа за подкрепа за личностно развитие.  

(5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни извън 
часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност до 80 учебни часа годишно – за 
случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа – за случаите по ал. 2, т. 3.  

(6) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен предмет за учениците по 
ал. 2, т. 4 се определя в плана за подкрепа.  

(7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 2, т. 1 и 2 може да се 
провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 учебни часа.  

(8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява родителите, 
които са задължени да осигурят присъствието на ученика.  

Чл. 88А (1) Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения се предоставят 
след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, от индивидуалния напредък 
в обучението и от наблюдението на развитието на отделни ученици, които срещат затруднения в 
обучението.  

(2) За целите на обсъждането по ал. 1 могат да се използват и:  
1. сведения от педагогическите специалисти за силните страни на учениците;  
2. сведения от педагогическите специалисти в детската градина или училището или от други 

специалисти за наличие на възможни рискови фактори в средата на учениците;  
3. данни от информация, която придружава тези ученици от детската градина, включително за 

предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие;  
4. данни от установяване на готовността на тези деца за училище, от логопедично изследване, 

материали от портфолио и др .  
(3) Обсъждането на цялата информация по ал 1 и ал. 2 се прави от класния ръководител, 

съвместно с педагогическите специалисти, които преподават на ученика, като за резултатите от 
обсъждането се уведомява родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за 
него.  

(4) Въз основа на обсъждането за отделни ученици се определят дейности от общата подкрепа за 
личностно развитие за целите на превенцията на обучителните затруднения.  

(5) Въз основа на тези обсъждания се определят ученици, на които е необходимо да се извърши 
оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно 
развитие. 

Чл. 88Б (1) Дейностите от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и 
преодоляване на проблемното поведение чл. 45, т. 3, 4, 5, и 7 от Наредбата за приобщаващо образование 
и за целите на превенцията на обучителните затруднения по чл. 27 от Наредбата за приобщаващо 
образование, задължително се осъществяват и в неучебно време, включително през ваканциите, 
съобразно потребностите на учениците, с обща продължителност за отделен ученик или група ученици 
не повече от 30 учебни часа.  

(2) За дейностите по ал. 1, директорът на училището въз основа на доклади на учители или 
класни ръководители и на резултатите от образователния процес, издава заповед за определяне на 
учениците и на условията за провеждане на дейностите с тях.  

(3) Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на 
осъществянане на дейностите.  
(4) В случай, че родителите не осигурят присъствието на учениците, директорът на училището писмено 
уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика.  

Чл. 88В  Класният ръководител запознава родителя с предприетите конкретни дейности за 
превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и/или за превенция на обучителните 
затруднения и периодично информира родителя за резултатите от изпълнението им.  

Чл. 89 В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието 
му, в тримесечен срок от предоставянето ѝ, класният ръководител на ученика, запознава родителя за 
необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученика.  

Чл. 90 (1) Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа 
среда в училището се основава на обща институционална политика и е израз на общата воля и 
координираните усилия на всички участници в образователния процес.  
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(2) Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват въз основа на 
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование и на алгоритъм за неговото прилагане, утвърдени със заповед от министъра 
на образованието и науката.  

Чл. 91А За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията 
му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието му в дейността 
на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за 
въздействие върху вътрешната мотивация:  

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и 
получаване на подкрепа за разрешаването му;  

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;  
3. консултиране на детето или ученика с психолог;  
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за 

общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;  
5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;  
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);  
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително 

определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи; 
8. други дейности, определени в чл. 91Ж, т. 3 и т. 4 Правилника за дейността на институцията.  
Чл. 91Б (1) Дейността по чл.91А, т. 1 се прилага в случай на необходимост от изясняване на 

възникнал конкретен проблем.  
(2) Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на причините, довели 

до възникването на проблема, при спазване на Етичния кодекс на училищната общност.  
(3) В резултат от дейността по ал. 2 класният ръководител съвместно с ученика определя 

дейности, които да доведат до преодоляване на проблема.  
(4) Класният ръководител оказва подкрепа за ученика за осъществяване на дейностите по ал. 3  
Чл. 91В (1) Дейността по чл.91А, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване 

на конфликтни ситуации учител или психолог , който не е страна в конкретния конфликт и който 
посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му.  

(2) Посредникът в конфликта по ал. 1 провежда разговор с всички страни в конфликта за 
установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на училищната 
общност.  

(3) След изясняване на причините за възникването на конфликта, ученикът или учениците 
получават подкрепа от посредника по ал. 1 за разрешаването му.  

Чл.91 Г (1) Дейностите по чл. 91А, т. 3 и т. 5 се осъществяват по препоръка на класния 
ръководител или на друг педагогически специалист.  

 (2) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 
педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл,секция, отбор и други, и включват дейности, определени 
в чл. 20 от Наредбата за приобщаващото образование.  

Чл.91 Д (1) Дейността по чл.91А, т. 4 се осъществява по препоръка на класния ръководител или 
на друг педагогически специалист.  

(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението и в 
дейността на училището и установяване на необходимост от включване в група за повишаване на 
социалните умения за общуване и решаване на конфликти.  

(3) Групите по ал. 2 се организират в училището, а при необходимост се привличат и външни 
специалисти.  

Чл.91 Е (1) Дейността по чл. 91А, т. 6 се осъществява от личност по избор на ученика, която той 
приема и уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа.  

(2) Индивидуалната подкрепа на ученика по ал. 1 може да бъде осъществена от учител от 
училището, от лице от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена личност, на която 
ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага за развитието на силните му 
страни и за цялостното му личностно развитие.  

(3) Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната подкрепа 
по ал. 1, за което информира родителя.  

Чл. 91 Ж (1) Дейността по чл. 91А, т. 7 се осъществява, като ученикът съвместно с класния 
ръководител избира конкретна дейност, която да извърши в полза на училището или паралелката.  

(2) Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовите 
особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното достойнство.  
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(3) Дейностите в полза на паралелката могат да бъдат:  
а) изработване на табло, постер, презентация и др., свързани с живота и дейността на паралелката;  
б) изработване на тематична украса на класна стая/кабинет и оформяне на тематични кътове;  
в) почистване на чинове/маси/столове;  
г) подреждане на шкафове и секционна мебел;  
д) грижа за саксийните растения;  
е) разработване и представяне на теми от гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование в часа на класа;  
ж) прочит на приказки и други произведения от художествената литература пред учениците от 1 

клас;  
з) изработване на проект, свързан с толерантността, интеркултурния диалог и други.  

(4) Дейностите в полза на училището могат да включват:  
а) естетизиране на училищния интериор;  
б) грижа за зелените растения в коридорите на училището;  
в) подреждане на материали, обзавеждане и оборудване в Игротека „Игривко“;  
г) изработване на патриотични табла/постери;  
д) изработване на тематични табла/постери и оформяне на тематични кътове, свързани с БДП, 

здравно и екологично образование и други подобни;  
е) изработване на проект, свързан с толерантността, интеркултурния диалог и други.  

Чл. 91 З (1) За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на 
проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния 
процес и в институционалната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им 
прояви се информира родителят, а за дейността по чл. 91Е се изисква и информираното му съгласие.  

(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически 
специалисти при реализирането на дейностите по чл. 91А.  

(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на дейностите по 
чл. 91А директорът на училището писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по 
настоящия адрес на детето или ученика за предприемане на действия при необходимост при условията и 
по реда на Закона за закрила на детето.  

(4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ уведомява директора на детската градина 
или училището за предприетите действия по отношение на родителя в срок до 10 работни дни от 
предприемането им. 

(5) Дейностите по чл. 91А се предприемат и се осъществяват независимо от предприетите 
действия по ал. 4 по отношение на родителя. 

Чл.92. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 
1. работа с ученик по конкретен случай; 
2. осигуряване на  
агане. 
(2) Допълнителната подкрепа здостъп до технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти; 
3. ресурсно подпома личностно развитие се предоставя на ученици: 

1. със специални образователни потребности; 
2. в риск; 
3. с изявени дарби; 
4. с хронични заболявания. 
(3) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището. 

Чл.93  (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 
потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.  

(2) Екипът провежда общите си срещи по предварително изготвен график, който включва не по-
малко от три заседания - в началото на учебната година, в края на първия и на втори учебен срок. 
Родителят се запознава с графика.  

(3) Заседанията на екипа са редовни, ако на тях присъстват всички членове. Решенията се вземат 
с мнозинство от повече от половината членове на екипа.  

(4) За всяко заседание на екипа за за подкрепа за личностно развитие се води протокол, подписан 
от лицето водещо протокола и от и от психолога и/или педагогическия съветник.  

Чл. 94 (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището: 
1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и 

поведението му, както и причините за тяхното възникване;  



33 
 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;  
3. изготвя и реализира план за подкрепа;  
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;  
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование.  
Чл. 95 Във една паралелка в училището може да се обучават до трима ученици със специални 

образователни потребности. 
Чл. 96 Обучението на ученици със специални образователни потребности в училището 

задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на ученика. 
 

ГЛАВА ХІV. 
Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

 
Чл. 97 (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

осъществява в часа на класа, чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани със: 
1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие; 
2. толерантността и интеркултурния диалог; 
3. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място; 
4. военното обучение и защитата на родината; 
5. безопасността и движението по пътищата; 
6. защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ; 
7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 
8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 
9. превенция и противодействие на корупцията. 
(2) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа се 

осъществяват и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за ученическо 
самоуправление на ниво паралелка, клас и училище. 

 (3) За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а 
директорът утвърждава годишен план в срок до 30.09. 

(4) Обучението по отделни тематични области по може да се осъществява от гост-лектори от 
съответните компетентни институции, от неправителствени организации или от общественици в 
присъствието на класния ръководител. 

Чл.98 (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в заниманията 
по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден се осъществяват от учителите в 
групите за целодневна организация на учебния ден чрез дейности и проекти. 

 (2) Времето за дейности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование може 
да се разпределя за групата равномерно през цялата учебна година или модулно в даден период от 
учебната година. 

 
ГЛАВА ХVI ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Чл.99 Достъпът до официална и служебна обществена информация се предоставя по реда и при 
условията на чл. 12 и чл. 13 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

Чл.100 Произнасянето по постъпили заявления за достъп до обществена информация е от 
изключителната компетентност на Директора на учебното заведение. 

Чл.101 Ограниченията за предоставяне на достъп до обществена информация се прилагат от 
директора по изключение и само на основанията, предвидени в ЗДОИ. 

Чл.102 Администрацията на учебното заведение приема заявление за достъп до обществена 
информация в дирекзията на училището – втори етаж от 7.30 до 16.00 часа. 

Чл.103 Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление 
включително електронен формат или устно запитване.  

Чл.104 Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във 
възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.  

В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много 
общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена 
информация. Срокът започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена 



34 
 

информация. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, 
заявлението се оставя без разглеждане. 

 
 
 
 

ГЛАВА ХVII 
 Преходни и заключителни разпоредби 

 
§ 1.Правилникът за дейността на училището се актуализира по време на учебната година при 
промяна на нормативната уредба. 
§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на 

училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в училището с 
правилника. 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжнида спазват правилника. 
§ 4. Класните ръководители в час на класа запознават учениците с разпоредбите на Правилника, 

а родителите на първата родителска среща срещу подпис.  
§  5. Копие от Правилника се публикува на електронната страница на училището 
§ 6.Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол №22/09.09.2021г. 
 
 

УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР 
ОУ „Васил Левски“  
с. Петко Каравелово 
Емил Ангелов 
Заповед №354/13.09.2021г. 
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