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 РАЗДЕЛ І 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл.1. С този Правилник се определят организацията и участниците в учебно-

възпитателния процес, управлението и финансирането на училището, конкретизират се правата 

и задълженията на учителите и учениците съобразно: 

- Закона за народната просвета  

- Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  

- Закон за закрила на детето (ЗЗД); 

- Наредба № 3 ДВ бр.46, 2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ; 

- Наредба № 3 от 15. 04. 2003 г. за системата на оценяване; 

- Наредба № 4 от 16. 04. 2003 г. за документите за системата на НП (изм. и доп. ДВ, 

бр. 47 от 2004 г.). 

Той регламентира взаимоотношенията между страните в процеса на обучение и възпитание 

при пълно зачитане и уважение на човешката личност 

 Чл.2. Училището е средно общообразователно с профил „Технологичен туризъм”/ 

след завършено основно образование/ и Информационни технологии /с прием след седми клас/ 

и осигурява завършване на двете степени на общо образование - основно и средно. 

 Чл.3. /1/ Обучението в училището на децата в начална образователна степен се 

избира от родителите или настойниците, като при по-голям брой желаещи да се обучават се дава 

предимство на живеещите на територията на общината. 

/2/ В гимназиална образователна степен се приемат ученици при спазени условия и 

ред, предвидени в нормативните документи. 

 Чл.4. Изменения в Правилника се предлагат от ученици, учители, служители и 

родители и се обсъждат и утвърждават от педагогическия съвет. 

 Чл.5. Специални условия и ред за приемане на ученици могат да се определят с 

нормативен акт и с училищния учебен план. 

 

 ГЛАВА ВТОРА 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 РАЗДЕЛ I 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 Чл.6. /1/ Учебно-възпитателният процес в училището се организира в следните 

форми на обучение: 

 1. Дневна 

 2. Индивидуална 

 3. Самостоятелна 

          /2/ Организацията на обучението в самостоятелна форма се определя с правилника за 

дейността и вътрешния ред на училището (чл. 84, чл. 85 от ППЗНП): 

т.1. Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред 

комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците могат да полагат изпит 

за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на 

предходния клас. 

      т.2. Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в 

самостоятелна форма на обучение, продължава обучението си по учебния план, по който е 

започнал.  

/3/ И трите форми на обучение се удостоверяват с едни и същи по вид документи, 

които дават равни права на завършилите. 
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 Чл.7. Според степента на подготовката си учениците се организират в класове            

от I до ХII клас, а според индивидуалния избор на ученика и в  групи по ЗИП и СИП 

 Чл.8. По желание на родителите за учениците от първи, втори и трети  клас може се 

организира целодневна организация на учебно-възпитателния процес в сборни групи по 

класове, ако училището има финансова възможност. 

 

РАЗДЕЛ ІІ  

СЕДМИЧНА И ЕЖДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Чл.9. Седмичното разписание на учебно-възпитателния процес се съобразява с психо-

физическите особености и възможности на учениците , материалната база и изискванията на 

Наредба №8, утвърждава се от Директора три дни преди всеки учебен срок. 

 Чл.10. /1/ Продължителността на  учебния час е : 

1. в I и ІІ  клас - 35 минути. 

2. в III - IV клас - 40 минути, като за учениците от V - ХII клас- 45 минути. 

/2/ Почивките между учебните часове са с продължителност  10 минути, като между 

третия и четвъртия час се провежда голямо междучасие с продължителност 20 минути. 

 Чл.11. Организацията на учебно-възпитателния процес се определя в годишния учебен 

план, който се обсъжда и приема от педагогическия съвет. 

Чл.12. Задачите и дейностите, конкретизирани в месечните и седмични планове, имат 

задължителен характер 

 Чл. 13. Формите на проверка и ритмичността на оценяване на  знанията на учениците 

се съобразява с изискванията на Наредба №3 за оценяване   

Чл. 14. (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени и 

практически форми на изпитване, както и чрез тестове при пълно спазване на нормативната 

уредба (Наредба № 3 от 15. 05. 2003 г. за системата на оценяване); 

(2) Контролът се осъществява текущо и периодично; 

(3) Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на 

проверка, а периодичният контрол – от  пом. директорите, директора и експертите от РИО на 

МОМН; 

(4) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на 

ученика по предмета през учебния срок и учебната година, като показват развитието му; 

По учебните предмети се оформя срочна оценка и се внася в съответната документация. 

 (5) За учебните предмети, които се изучават по един час седмично, се оформя 

само годишна оценка; 

 (6)Класни и контролни работи се правят по предварително утвърден график, 

съгласно наредба №3 за системата на оценяване като класните работи са : 

- български език и литература 

- математика 

- чужди езици / само гимназиален етап /; 
 (7) учениците и техните родители се уведомяват за графика в началото на 

всеки учебен срок и отново най-малко една седмица преди обявената дата, за започване на 

подготовката си за тях  

(8) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват 

оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на 

училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда на оценяване знанията 

и уменията за учебния срок или учебната година (чл. 137 а от ППЗНП).   

(9)Ученикът повтаря класа когато в края на учебната година е без оформена 

оценка и няма уважителна причина – чл. 137А, ал. 2. 

Чл.15. Воденето на училищната документация се съобразява с изискванията на Наредба № 4 

на МОМН  
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 Раздел ІІІ 

І. УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО  

Чл.16. Училищното ръководство организира, подпомага и контролира провеждането на учебно-

възпитателната работа съгласно Закона на народната просвета и Правилника за неговото 

прилагане. 

Чл.17. Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището в 

съответствие с чл. 146 и 147 от Правилника за прилагане на Закона на народната просвета. 

Чл.18. Директорът и помощник-директорът по учебната дейност има право да извършва 

контрол на учебно-възпитателната и административна дейност, включително да посещава 

учебни часове. 

Чл.19. Помощник-директорът подпомага Директора при организирането на административно-

стопанската и учебно-възпитателната дейност на училището в съответствие с чл. 149 от ППЗНП 

и длъжностната характеристика. 

Чл.20. Педагогическият съвет, като специализиран орган за управление, включва в състава си 

помощник-директорите, всички учители, възпитатели,специалисти с педагогически функции, 

които са на щатна работа в училището. Осъществява дейността си на основание чл. 150 от 

ППЗНП. 

Чл.21. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора. 

Чл.22. Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при 

присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и решенията му са задължителни за 

всички учители, ученици и служители в училището. 

Чл.23. Решенията на Педагогическия съвет могат да бъдат отменяни от самия Съвет с 

квалифицирано мнозинство или от Началника на инспектората на РИО на МОМН. 

Чл.24. Всеки член на ПС е задължен да присъства на заседанията, да участва в обсъждането на 

въпросите, своевременно и точно да изпълнява приетите решения. При 2 отсъствия от заседания 

на ПС или оперативка без уважителни причини отсъствалите подлежат на санкции съгласно КТ. 

Чл.25. Протоколите от заседанията на ПС се водят от учител, избран за секретар в началото на 

учебната година. Протоколите се вписват в специална книга и се подписват от Директора и 

секретаря на Съвета най-късно 3 (три) дни след заседанието. 

Чл.26. Директорът на училището периодично отчита пред Съвета изпълнението на решенията 

му. 

Чл.27. За оперативна организация на училищния живот функционират методически обединения 

и различни комисии – постоянни и временни, чийто състав и ангажименти се определят от ПС и 

директора. 

Чл.28. Участието на учителите в работата на МО, постоянните и временни комисии, в които са 

включени, родителските срещи, консултациите по определените графици и всички 

общоучилищни мероприятия са задължителна форма на заетост. 

Чл. 29. Директорът предприема мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация в 

училището. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА  

Директорът: 

Чл.30. Длъжен е да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите 

условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като 

осигури: 

 1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;  

 2. работно място и условия, в съответствие с характера на работата;  

 3. здравословни и безопасни условия на труд;  

 4. кратка характеристика или описание на работата;  
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 5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване 

на трудовите права, включително запознаване с правилата на вътрешния трудов ред и с 

правилата за здравословни и безопасни условия на труд.  

Чл.31. Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на 

работата по трудовото правоотношение. 

Чл.32. Длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив 

уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни 

социални рискове, съгласно условия и по ред, установени в отделен закон. 

Чл.33. Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професионалната си 

квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка. 

Чл.34. Директорът на учебното заведение като орган за управление; 

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;  

 2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;  

 3. осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;  

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

юридически и физически лица по предмета на дейност, в съответствие с предоставените му 

правомощия;  

 5. съставя бюджет и се разпорежда с бюджетните средства;  

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

възпитателите, служителите и работниците;  

 7. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и 

ППЗНП;  

 8. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им, в 

съответствие с ДОИ;  

 9. подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас, 

за завършен начален етап на основно образование, за степен на образование, за професионална 

квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;  

 10. съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;  

 11. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява учебната документация;  

 12. осигурява условия за здравно – профилактична дейност;  

 13. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание 

на длъжностите и работните заплати.  

 14. Организира провеждането на съвети и оперативки всеки 2-ри и 4-ти вторник от 

месеца; присъствието на заседание на Педагогически съвет или оперативка се удостоверява с 

присъствена книга. Присъствената книга се съхранява при директора на училището.  

 15. Със заповед директорът определя протоколчик на провежданите оперативки.  

Чл.35. Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на 

решенията му. 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ - младши учители, учители, старши 

учители и главни учители  
Чл.36. Учителят има право: 

 1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно – 

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и 

възможностите на информационните и комуникационните технологии;  
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 2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет 

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

 3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му 

задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;  

 4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;  

 5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището; да участва в 

определяне стратегията на училището, при разработването на училищния учебен план и другите 

планове на училището и при вземане на решения за разкриване на профили и организиране на 

дейности извън учебния план;  

 6. да използва училищната материално – техническа база за изпълнение на служебните 

си задължения.  

 7. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи;  

 8. да получава информация относно състоянието на училищните дела;  

 9. да получава защита по КТ.  

 10. Да налага наказания на ученици, съгласно този правилник, както и да предлага 

ученици за награждаване или наказание от ПС  

 11. Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и 

учениците, се поощряват с грамоти, предметни или парични награди по преценка на Директора, 

а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.  

 11.1. В края на всяка учебна година с решение на ПС се присъжда награда "Учител на 

годината", по критерии, приети от ПС. Наградата е грамота и при финансови възможности на 

училището - и парична награда по преценка на Директора.  

 12. Учителят има право да отстранява ученик от учебен час или от извънурочни и 

извънучилищни дейности в съответствие с чл. 139, ал.3 и ал. 4 от ППЗНП, за което 

своевременно уведомява Директора.  

Чл.37. Учителят е длъжен да: 

 1. предоставя на работодателя работната си сила за изпълнение на конкретната си 

трудова функция – обучение и възпитание на учениците;  

 2. спазва трудовата дисциплина и да изпълнява изискванията на училищния директор;  

 3. изпълнява работата и трудовите задължения точно и добросъвестно и да спазва 

училищните правилници;  

 4. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, 

включени в длъжностната му характеристика;  

 5. преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на 

учебните предмети „чужд език” и „майчин език”, както и на учебните предмети на чужд език, да 

общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват 

книжовноезиковите норми;  

 6. уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове 

по здравословни причини, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове 

и представя болничен лист на по-късно от 3 дни;  

 7. участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;  

 8. изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета;  

 9. опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно – 

възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;  

 10. поддържа и повишава професионалната си квалификация;  
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 11. информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието 

на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за 

общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа 

с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на 

тяхното право да вземат решения;  

 12. не ползва мобилен телефон по време на час; 

 13. не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него – 

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

 14. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му 

на учител и на добрите нрави и изискванията, които се определят от Директора на училището, 

съгласувано с Педагогическия съвет. Да не се носят:  

- a. поли по-къси от 10 см над коляното;  

- b. блузи с дълбоки деколтета;  

- c. прозрачни блузи;  

- d. блузи с дължина над талията;  

- e. джапанки.  

 15. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност.  

 16. да изпълнява дейностите си като дежурен и или главен дежурен учител по график, 

утвърден със заповед на Директора.  

 17. да изпълнява всички законосъобразни устни или писмени заповеди на Директора 

на училището.  

 18. да полага грижи за опазване и обогатяване на материалната база в класната стая, в 

която преподава и в училището.  

 19. своевременно, до края на работния ден да нанася взетия материал в материалната 

книга.  

 20. Всеки учител е длъжен да се запознава ежедневно с всички наредби и съобщения 

оповестени от УР на съответните табла в учителската стая, както и да се информира чрез 

материалната книга и главния дежурен учител за евентуални размествания на часовете  

 21. Учителят се явява на работа 15 минути преди започване на учебното време, влиза в 

час при звънеца за „влизане” и не задържа учениците след биенето на звънеца за „излизане” от 

час.  

 22. Учителят на І-ви клас посреща учениците преди първия час и извежда учениците 

от последния час.  

 23. Учителят предварително, с писмен доклад, уведомява директора при извеждане на 

учениците извън училищната сграда за наблюдения, практически занимания, изложби, 

концерти, екскурзии и други.  

 24. При участие на учениците в регионални, национални и други състезания, учителят, 

придружаващ училищния отбор е длъжен да подготви следните документи:  

- 24.1.списък на отбора с отбелязан клас на обучение и ЕГН на състезателите, подписан от 

учителя – водач и директора на училището и заверен с училищния печат;  

- 24.2.лична карта или паспорт на навършилите 14 години, а за останалите акт за раждане;  

- 24.3.лична ученическа карта;  

- 24.4.ксерокопие на личните ученически карти, заверено от директора на училището (подпис и 

печат);  

- 24.5.документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани датата и мястото на 

прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е извършен прегледът;  

- 24.6.застрахователна полица „Злополука”, отборна по вид спорт, осигуряваща застрахователна 

защита на отбора.  



 

 

8 

8 

 25. Всеки учител е длъжен да запознае учениците в началото на учебната година със 

своите изисквания, с целите, които трябва да бъдат постигнати в края на учебния срок, с 

точните критерии за оценяване, както и с необходимите за цялата учебна година учебници и 

учебно-технически помагала.  

 26. Всеки учител е длъжен своевременно да отразява текущите оценки на учениците в 

дневника на класа, като съобщава и обосновава пред ученика своята оценка. 

 27. Учителят е длъжен в началото на всеки учебен час да отразява отсъствията на 

учениците в дневника на класа.  

 28. Размествания на часовете поради отсъствието на учител става с разрешение на УР.  

 29. Всеки учител приема в началото на учебната година определения кабинет като 

удостоверява с подписа си наличието и състоянието на имуществото в кабинета, след което 

носи персонална отговорност за неговото опазване, както и за реда и чистотата в кабинета. При 

констатирани липси или повреди учителят информира УР веднага след тяхното установяване. 

При наличие на свободен за него час учителят се задължава да заключва кабинета.  

 30. Учителят, завеждащ учебен кабинет, отговаря за изправността на уредите и 

съоръженията в него.  

 31. Дневникът на класа се изнася от учителската стая преди началото на първия учебен 

час от учителя и се връща в нея след края на последния час. През междучасията за дневника 

отговарят двама, специално избрани за целта ученици от класния ръководител, чиито имена се 

изписват на вътрешната страна на корицата на дневника.  

 32. Учителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени от директора графици и 

други дейности в училище.  

 33. Не се разрешава извиняване на отсъствия от преподавател, който не е класен 

ръководител, по каквито и да било причини.  

 34. По време на междучасията да осигурява проветряването на помещението. Цял 

прозорец се отваря само в присъствието на учителя. След приключване на учебните занятия, и 

по преценка на учителя и в междучасията, учителят заключва класната стая. Учителите по 

физкултура заключват съблекалните по време на учебен час, както и входа на физкултурния 

салон.  

 35. Дежурните учители са длъжни да:  

1. спазват утвърденият от директора график за дежурство;  

2. идват 20 минути преди започване на учебните занимания за установяване състоянието на 

училищната база и подготовка й за учебно – възпитателния процес;  

3.контролират графика за времетраене на учебните часове;  

4.контролират правилното и редовно попълване на материалната книга за взетия учебен 

материал;  

5.организират отдиха на учениците през голямото междучасие, съобразно атмосферните 

условия;  

6.докладват на училищното ръководство за неизправности или на главния дежурен учител за 

нанесени щети на материалната база или констатирани нарушения;  

7.носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда;  

8.напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия;  

9.след биенето на І – я учебен звънец предприемат мерки за подготовка на учениците за учебен 

час.  

10. главните дежурни учители идват 30 минути преди учебните занятия и заедно с помощник-

директора приемат смяната. 

  10.1. Проверяват изпълнението на дежурствата на учителите по коридорите;  

- 10.2. Приемат съответната смяна ученици /първа и втора/ 

 - 10.3. Уведомяват учениците и учителите за направени размествания в програмата;  

- 10.4. Уведомяват помощник – директора за отсъстващи учители;  
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- 10.5. През голямото междучасие следят за реда в двора и сградата на училището;  

- 10.6. При констатирани инциденти с ученици (нещастни случаи, кражби, сбивания и др.) 

дежурният учител задължително уведомява своевременно помощник директора.  

Чл. 38. Учителят не може:  

- да нарушава правата на ученика; 

- да унижава личното му достойнство;  

- да прилага форми на психическо и физическо насилие и всякакъв вид дискриминация върху 

учениците. 

- да организира дейности с учениците на политическа, религиозна и етническа основа.  

- да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси. 

ІV. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ  
Чл. 39. Класният ръководител е длъжен: 

 1. да осъществява възпитателната, организационната и контролиращата дейност на 

класа  

 2. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в 

образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за 

уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, 

като периодично и своевременно информира родителите.;  

 3. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да 

предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;  

 4. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;  

 5. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебните часове, 

както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по 

този правилник;  

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

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

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

 7. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика и характеристика за 

завършена степен на образование за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП.  

 8. да организира и да провежда родителски срещи;  

 9. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да 

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

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

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

 11. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и 

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния 

учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и 

интегриране в училищната среда;  

 12. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители, с оглед 

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

 13. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от 

паралелката;  

 14.(1) да води редовно и правилно и да съхранява учебната документация за 

паралелката:  

- дневник на паралелката;  

- книга за подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст и лични 

картони;  

- ученическите книжки;  
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- главната книга;  

- материалната книга за взетия учебен материал;  

- лекторска книга;  

- друга документация, възникваща в процеса на работа.  

(2) да попълва училищната документация само със син химикал, без да извършва поправки и 

корекции без знанието на директора.  

 15. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището и ги 

запознава със системата за известяване състоянието на ученика и с правата и задълженията на 

родителите, съгласно училищния правилник, както и с ПДУ, Годишния план на училището и 

училищния учебен план.  

 16. Веднъж месечно да нанася ненанесени оценки в бележника на ученика и 

отсъствията за изтеклия период.  

 17. В първия час на класа да запознава учениците с училищния правилник, с техните 

права и задължения и с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд.  

 18. Да привежда в изпълнение решенията на ПС и законните нареждания на 

директора, които се отнасят до неговата паралелка и са свързани с цялостната организация на 

учебно – възпитателния процес.  

 19. Да разрешава на отделни ученици да отсъстват по уважителни семейни причини до 

3 дни на учебна година след писмена молба от техните родители, като води строга отчетност за 

това; Да съхранява до края на учебната година всички документи, на чието основание е 

извинявал отсъствията на учениците.  

 20. Да дава необходимите справки, отчети, информации и други, изисквани от 

училищното ръководство.  

 21. Извиняването на отсъствията се прави само от класния ръководител срещу 

съответен документ. Извинителните документи се съхраняват от него до края на учебната 

година.  

 22. Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се 

удостоверяват: с медицинска бележка с амбулаторен номер и подпис на родител, предадена в 

тридневен срок; с уведомително писмо от родителя или настойника (когато отсъствията са по 

домашни причини).  

 23 (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за 

всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно 

– възпитателни процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристика се 

посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. 

Характеристика се предоставя на родителя срещу подпис.  

(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна 

характеристика за развитието на ученика. Характеристика е неразделна част от свидетелството 

за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.  

(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище. 

 24. Главният учител може да бъде класен ръководител по изключение. 

V. УЧИТЕЛ, ВОДЕЩ ПОЛУИНТЕРНАТНАТА ГРУПА (ВЪЗПИТАТЕЛ)  
Чл.40. Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права. 

1. Поема учениците от класните им ръководители след края на учебните занятия или от 

родителите им преди началото на занятията /в зависимост от смените/, придружава ги до стола 

по време на обяд. Води самоподготовката, организирания отдих и заниманията по интереси с 

учениците от І, ІІ и ІІІ клас. 



 

 

11 

11 

2. Изпълнява нормата си преподавателска заетост, определена с Наредба № 3/18.02.08г. на 

МОМН. 

3. Носи отговорност за резултатите от образователно – възпитателната дейност с учениците, 

заедно с останалите преподаватели и поддържа постоянни взаимоотношения с класните 

ръководители и учителите. 

4. Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема необходимите мерки при 

направени нарушения. 

5. Поддържа контакти с родителите на учениците от ПИГ. 

6. Напуска училищната сграда след вземането на всички ученици от ПИГ от техните родители 

(настойници). 

VІ. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК  
Чл. 41. В своята работа педагогическият съветник осъществява следните дейности, съобразно 

спецификата на училището и своята квалификация. 

1. Диагностициране на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици. 

2. Диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера 

на учениците. 

3. Идентифициране на надарените ученици, както и на ученици със специфични образователни 

потребности. 

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

учениците. 

5. Подпомага класните ръководители и ръководството при осъществяване на възпитателната 

дейност в училището. Отговаря за дейността на Ученическия съвет. 

6. Индивидуално консултиране на ученици, учители и родители. 

7. Работи с тях и отговаря за здравето и живота на учениците, които са отстранени от час. 

 

VІІ. ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ  
Чл.42. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, 

длъжностните характеристики, училищния правилник, ЗНП и ППЗНП. 

1. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са длъжни 

да: 

 1.1. спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се 

уговорили;  

 1.2. се явяват на време на работа и да бъдат на работното си място до края на 

работното време;  

 1.3. се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените 

задачи;  

 1.4. не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време;  

 1.5. имат осемчасов работен ден с половин час обедна почивка и използват цялото 

работно време за изпълнение на възложените задачи;  

 1.6. спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд, училищния правилник и други законни 

нареждания на работодателя;  

 1.7. пазят грижливо училищното имущество и материално – техническата база, както и 

да пестят разходването на ел. енергия, вода, отопление и други материали;  

 1.8. да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не 

злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него 

сведения;  

 1.9. съгласуват работата си и да си оказват взаимопомощ и съдействие;  



 

 

12 

12 

 1.10. изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, 

от колективния трудов договор и от характера на работата.  

 1.11. да се отчитат за извършената работа в края на работния ден на прекия си 

ръководител по длъжностна характеристика. 

VІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ  
Чл.43. Работниците и служителите имат право: 

1. на своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните дейности и дела; 

да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си 

качества и резултатите си от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при 

кандидатстване за работа при друг работодател. 

2. на всички защити по КТ. 

Чл.44. Работно време и организационни форми на работа: 

1. Училищният директор е с ненормирано работно време. 

2. Помощник –директорът е с 8-часов работен ден , съответно: от 7.30 до 15.30 часа. 

3. Работното време на учителите е 8 часа дневно. В рамките на установеното работно време 

учителите са длъжни да бъдат в училище за: 

 3.1. изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно Наредба 

№ 3/18.02.08г. на МОМН за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за 

численост на персонала в системата на народната просвета и утвърдения Списък – Образец № 1 

за учебната година;  

 3.2. участие в педагогически съвети и провеждани оперативки ; 

  3.3 класни и общи родителски срещи;  

 3.4. сбирки на методическите обединения и училищните комисии;  

 3.5. провеждане на възпитателна работа;  

 3.6. провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях;  

 3.7. срещи с родителите;  

 3.8. други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата 

длъжност.  

 3.8. след изпълнение на изброените в т..3 задачи учителите могат да бъдат извън 

училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес.  

4. В училището се провеждат следните организационни форми на административна дейност: 

 4.1. заседание на ПС - веднъж на два месеца, според плана на училището. 

 4.2. оперативки с всички учители - при необходимост, но не по-малко от веднъж 

месечно - обявяват се чрез книгата за съобщения или на видно място в учителската стая.  

 4.3. заседания на МО - веднъж месечно по предварително приет от ПС план 

 4.4. общи събрания на колектива - при необходимост - обявяват се чрез книгата за 

съобщения или на видно място в учителската стая и входното фоайе на училището. 

Чл.45. По време на ваканциите учителите дежурят в рамките на осемчасов работен ден от 8.00 

до 17.00 часа, с обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа. 

Чл.46. Непедагогическият персонал и административното ръководство са на 8-часов работен 

ден, както следва: 

 чистачки І смяна от 6.30 до 15.00 часа; 

 чистачки ІІ смяна от 11.00 до 19.00 часа;  

 ЗАС – 8 – от 8.00 до 16.30 часа;  
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 Домакин -  от 8.00 до 16.30 часа;  

 педагогически съветник  - от 7.30 до 15.30 часа;  

 работник по ремонт и поддръжка –от 7.30 до 16.00 часа. 

Раздел ІV 

1 . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ  
Чл.47. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за 

постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

Чл. 48. Ученикът има следните права: 

01. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и 

учебните предмети, предвидени в учебния план като избираеми, при спазване изискванията на 

нормативните актове; 

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

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

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

03. да бъде консултиран във връзка с професиналното му ориентиране и развитие, да бъде 

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

способности; 

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

накърняване на правата и достойнството му; 

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

ред, определени в нормативен акт; 

06. да бъде защитен от училището, обслужващото звено, инспектората по образованието и от 

МОМН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права. 

07. да се обърне с молба към директора за промяна формата на обучението си, като изложи 

своите мотиви и приложи необходимите документи 

08. да напуска учебния час само с разрешение на учителя 

09. да избира и да бъде избиран в колективните органи за управление на училището. 

10. да ползва безплатно училищната материално – техническа база по ред, определен от 

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

способностите си; 

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

самоуправление; 

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

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

общност; 

12.1. в края на всяка учебна година с решение на ПС се присъжда награда "Ученик на годината", 

по критерии приети от ПС. Наградата е грамота и при финансови възможности на училището и 

парична награда по преценка на Директора. 

13. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на 

цялостната училищна дейност; 

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

негови права и интереси. 

15. Учениците могат да използват училищните помагала само в клас. Забранява се изнасянето от 

класната стая на вещи, които са училищна собственост. 

16. Да отсъства по здравословни причини, с документ от личния лекар и три дни по семейни 

причини. Същото се отнася и за учениците в полуинтернатните групи. Учениците, завършили 

основна степен на образование, имат право да получават стипендии съгласно Наредбата за 

стипендии, с изключение на случаите, при които им е наложено наказание с решение на ПС. 

Чл.49. Ученикът има следните задължения: 
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1. да спазват ППЗНП, утвърден от МОМН и Правилника за устрйството и дейността на  

СОУ”Летец ХристоТопракчиев”. 

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

3. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на 

обучение; 

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

на добрите нрави (за момичетата не се разрешава носене на атрактивни обеци, пиърсинг, 

татуировки, боядисани коси, маникюри и лакирани нокти, силно гримирани, къси панталонки, 

поли с дължина, не по-къса от 15 см над коляното, блузи с дълбоки деколтета, прозрачни блузи, 

блузи над талията, шапки и забрадки, екстравагантни прически, обувки с високи токове, дамски 

чанти; за момчетата се забраняват обеци, татуировки, боядисани коси, дългите коси да бъдат 

прибрани, екстравагантни прически, шапки и забрадки, смъкнати панталони, пиърсинги); 

5. . да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите; 

6. да не отсъства повече от 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя; 

7 да не отсъства повече от 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

въз основа на писмена молба от родителя. 

8. Броят на отсъствията на ученика по чл. 136 и 137 се отбелязва в дневника на класа и веднъж 

месечно се вписва в ученическата книжка. 

 8.1. Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е едно неизвинено 

отсъствие.  

 8.2 При установяване на нередовност на документ, извиняващ отсъствията, ученикът 

се наказва с административни наказания.  

 8.3. Закъснението за всеки учебен час се счита за 1/3 неизвинено отсъствие. 

Закъснения до 15 мин за три учебни часа без уважителна причина се считат за 1 неизвинено 

отсъствие.  

 8.4. При направени 50% отсъствия от хорариума часове, ученикът се явява на изпит 

пред комисия. Учебните предмети, по които ученикът ще полага изпити, както и условията и 

редът за провеждането им се определят със заповед на директора на училището по предложение 

на ПС. Това не се отнася за ученици, отсъствали последователно над 10 дни по медицински 

причини. За тях, по решение на ПС може да бъде удължен срокът след редовната дата за 

приключване.  

 8.5. Учениците, освободени от часове по физкултура и спорт, са длъжни да присъстват 

в часовете и да изпълняват указанията на преподавателя.  

 8.6. За ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия по ал.1 за една 

учебна година са повече от 50 учебни дни, директорът на училището по предложение на 

Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок 

и/или учебната година.  

 8.7. Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални 

образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.  

9. Учениците нямат право да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини, 

удостоверени със съответния документ, който се представя на класния ръководител в тридневен 

срок. 

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

без разрешение на учителя. 

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

съучениците си по време на учебните часове; 

12. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 
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13. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

14. Да не унижава личното достойнство на своите съученици чрез обидни реплики и действия 

по никакъв повод (здравословни проблеми, етнически различия или расова принадлежност). 

15. Да опазва материално – техническата база и чистотата на територията на училището. 

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

директора; 

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

18. Да бъдат в училище 10 минути преди началото на учебните занятия. 

19. Да носят със себе си всички учебници и учебно-технически помагала, необходими за 

дневната им учебна програма. 

20. Забранява се на учениците да носят в училището вещи, които крият опасност за живота и 

здравето. Ако бъдат открити такива вещи, се отнемат от учител или служител в училището и се 

предават на УР. Получаването им става от родител или настойник. 

21. Забранява се на учениците тютюнопушенето, употребата на алкохол и опиати, както и 

всякакъв вид хазартни игри на територията на училището и извън него. 

22. Забранява се внасянето на закуски, безалкохолни напитки, дъвки и семки в класните стаи, 

както по време на час, така и в междучасията. 

23. Забранява се на учениците да отварят прозорци в отсъствие на учителя, да се навеждат през 

отворените прозорци, да се бият в помещенията на училището, да крещят, да употребяват 

вулгарни изрази, да свирят. 

Чл. 50. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този 

правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не 

позволява да участва в образователно – възпитателния процес, ученикът се отстранява от 

училище до отпадане на причината за нарушението и отстраняването му. Класният ръководител 

уведомява своевременно родителите. 

Чл. 51. Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, 

учителят може да го отстрани до края на учебния час. 

- отстранените от час ученици не напускат сградата на училището; 

- до края на учебния час остават при педагогическия съветник или при помощник-директора. 

Чл. 52. Дежурни ученици: 

А) Дежурни ученици в клас  

1. Задължения: 

 1.1. Да почистват класната дъска в междучасията.  

 1.2. Да следят за реда в класната стая (кабинета) в междучасията.  

 1.3. Да контролират поддържането на хигиената в класната стая.  

 1.4. Да не допускат рушене на училищното имущество.  

 1.5. Да следят за изпълнението на заповедта на Директора за забрана на отваряне и 

надвесване от прозорците.  

 1.6. Да докладват номерата на отсъстващите ученици за часа.  

2. Права: 

 2.1.Да отправят забележки на нарушителите. Да изискват спазване на реда и 

правилника от всички ученици.  

 2.3. При необходимост да се обръщат към дежурния учител или съответния 

преподавател.  

Б) Дежурни по коридори, стълбища и фоайета:  
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Дежурният клас ученици осигурява: 

- Дежурни ученици за коридорите на 1-ви и 2-ри етаж (по двама ученика) 

- Дежурни ученици на входа на училището – 2-ма ученика 

1. Задължения: 

 1.1. Да осигуряват ред при движението на учениците в повереното им помещение и да 

не допускат тичане.  

 1.2. Да изискват движение в дясно по коридорите и стълбищата.  

 1.3. Да не допускат хранене в класните стаи, кабинетите и коридорите.  

 1.4. Да следят за рушене на училищното имущество.  

 1.5. Да изискват тихо и спокойно говорене, без викове.  

 1.6. Дежурните във фоайетата на входа  да не допускат внасяне на храна в класните 

стаи и коридорите.  

 1.7. Да не позволяват игра с топки в сградата на училището.  

2. Права: 

 2.1.Да спират нарушителите и им отправят устни забалежки.  

 2.2. Да записват имената и класа на учениците, които не спазват реда и правилника и 

да докладват на дежурния учител.  

 2.3. Да сигнализират при по-големи нарушения главния дежурен учител или 

ръководството на училището. Дежурните ученици в стаите и коридорите отговарят за опазване 

на имуществото в класната стая по време на междучасията. При повреда виновният ученик 

възстановява щетите (ако такъв не бъде установен, щетите се възстановяват от целия клас). 

РАЗДЕЛ V 

І. НАКАЗАНИЯ  

Чл. 53. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник за дейността на 

училището, ученикът се наказва със: 

1. забележка – за 5 неизвинени отсъствия и други негативни прояви; 

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време; 

- почистване двора на училището; 

- подпомагане работата на хигиенистките в сградата на училището; 

- други дейности по преценка на ръководството; 

3. предупреждение за преместване в друго училище – 10 неизвинени и други негативни прояви; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16 

– годишна възраст. 

Чл. 54. Наказания се налагат още и за: 

1. За пушене, употреба на алкохол, наркотични и упойващи вещества на територията на 

училището и непристойно поведение в училище ученикът се наказва със съответните 

административни наказания от класния ръководител и ПС; 

2. Нанесените щети на материално техническата база на училището се възстановяват от 

родителите на виновния ученик. 

Чл. 55. Дейностите в полза на училището не трябва да са такива, които с оглед на естеството 

или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние 

на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се учреждат с правилника 

за дейността на училището. 

Чл. 56. Освен налагането на наказанието по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към 

консултации и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извън учебно 
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време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни 

дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и 

на отпадане от училище.” 

Чл. 57. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание. 

Чл. 58. Срокове на налагане на наказанията 

(1) Наказанията и мерките са срочни. 

(2) Срокът на наказанието по чл. 139, ал., т. 1 и 4 от ППЗНП е до края на учебната година, а по 

чл. 139, ал. 1. т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му. 

(3) Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на 

втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

(4) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й. 

Чл. 59. Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на 

нарушението и личностните особености на ученика. 

(1) Наказанията по чл.139, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни 

нарушения. 

(2) Наказанията по чл. 139, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като 

условията за налагането им се определят с правилник за дейността на училището. Наказанията 

по чл. 139, ал. 1, 4 и 5 може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за 

учебната година. 

(3) Мярката по чл. 139, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни 

потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето. 

(4) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на 

нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика. 

(5) Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 се определят, като се отчитат и възможностите на 

училището. 

Чл. 60. Наказанията се налагат: 

(1) Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на 

класния ръководител, а наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2- 5 – със заповед на директора по 

предложение на педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 139, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 139, ал. 5 и 6 – със 

заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. 

Чл. 61. Процедура при налагане на наказанието 

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

за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание. 

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 

със заповед на директора се определя докладчик. Докладчик е класният ръководител или 

учител, който преподава на ученика. 

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5, директорът – 

за наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в останалите случаи, 

изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

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

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически 

съветник или ресурсен учител. 

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

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

(7) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 – 5 и на мярката по чл. 139, ал. 5, 

класният ръководител задължително уведомява дирекция „Социално подпомагане” по настоящ 

адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването, с оглед защита на 

правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция 
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„Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и 

мерки. 

(8) преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139, ал. 3, се взема 

мнението на класния ръководител на ученика. 

Чл. 62. Заповеди за наложените наказания 

(1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или 

мярката, срокът и мотивите за налагането им. 

(2) Заповедта може да се обжалва пред Началника на регионалния инспекторат по 

образованието – за общинските училища, сътветно пред министъра на образовнието и науката – 

за държавните училища. 

Чл. 63. Изпълнение на наказанията 

(1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки. 

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

характеристиката на ученика. 

(3) Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа. 

(4) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се 

отбелязват неизвинени отсъствия. 

(5) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят 

отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по 

времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа при 

изпълнението на мярката. 

Чл. 64. Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4, продължава обучението 

си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началник на регионалния 

инспекторат по образованието. 

Чл. 65. Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5, за срока на мярката се лишава от 

правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в 

представителни прояви от името на училището. 

Чл. 66. Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. По желание на ученика след заличаване на 

наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е 

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

РАЗДЕЛ VІ 

І. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО  
Чл. 67. Към училището е регистрирано юридически Училищно настоятелство, което има за 

задача подпомагането на учебно-възпитателиня процес, стопанското и материалното 

осигуряване на училището. 

 

Чл.68. Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в във възпитанието на 

учениците, в това число и в борбата с наркотичните зависимости и дискриминацията, във 

всички нейни прояви. 

Чл.69. Училищното настоятелство набира средства от доброволни вноски на настоятелите и 

дарения от юридически и физически лица. 

Чл. 70. УН отчита своята дейност пред учредителите и ПС и ги запознава с предстоящите 

задачи в началото на всяка учебна година. 

Чл. 71. Училищното настоятелство се ръководи в дейността си от своя устав и работи по план, 

приет на заседание на Управителния съвет, придържайки се към изискванията на Нормативната 

уредба, регламентираща дейността на Училищните настоятелства. 

ІІ. УЧЕБНИЦИ 
Чл. 71. Учениците от І – VІІ клас включително ползват безплатни учебници, според 

изискванията на ПМС № 104, осигурени с целеви средства от държавния бюджет. 
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(1) Продължителността за ползване на учебниците и учебните помагала от учениците е както 

следва: 

 за учебните помагала – една учебна година;  

 за учебниците за І клас – една учебна година;  

 За учебниците за ІІ – ІV клас – за срок, определен от министъра на образованието и 

науката, в зависимост от съдържанието и техническата характеристика на учебника.  

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

учебниците, за които е определен срок за ползване, по–дълъг от една учебна година, в 

училището, от което са ги получили. 

(3) При преместване на ученик в друго училище, същият е длъжен при получаване на 

отпусктното удостоверение да върне получените от училището учебници, което да бъде 

отразено в картона му за отчитане на безплатните учебници. 

(4) При записване на нов ученик в училището, директорът и класните ръководители са длъжни 

да му осигурят комплект учебници и учебни помагала за ползване през учебната година. 

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

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

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

(настойниците) на ученика възстановяват учебника или неговата стойност. 

(7) За получените и върнатите от ученика учебници класният ръководител води картон за 

отчитане на безплатните учебници, който се съхранява от домакина в канцеларията на 

училището. 

(8) Учебници за безвъзмездно ползване от учителите се осигуряват от училището. За 

ползването, съхраняването, отчетността им и тяхното движение отговаря домакинът. 

 

ІІІ. ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

Чл.72. Като юридическо лице СОУ”Летец ХристоТопракчиев” има право да притежава 

движимо и недвижимо имущества и да се разпорежда с него; да извършва педагогически услуги 

и други дейности, ако това не е във вреда на образователния процес и са спазени санитарно-

хигиенните изисквания; да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си и извънбюджетни 

средства; да сключва договор за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина, без да 

нарушава държавните интереси. 

Чл.73. Освен бюджета, СОУ”Летец ХристоТопракчиев”може да си осигурява и средства за 

издръжка от собствени приходи и от юридически и физически лица. 

Чл.74. Училището може да реализира доходи и от собствена дейност. 

Чл.75. Училището може да събира такси по ред и тарифа, утвърдени от Министъра на МОМН, 

съгласувано с МФ. 

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕДА В УЧИЛИЩЕТО  
Чл.76. За спазване на реда в училището се установяват дежурства на директори и учители, по 

график, утвърден от Директора. 

Чл. 77. За всяка седмица класният ръководител определя 2  дежурни ученици, които са 

отбелязани в дневника на класа.. 

Чл.78. Пропусквателният режим в училище се осъществява от дежурните  учители и дежурните 

у4ении. 

Чл.79. Учениците се допускат в училището срещу представяне на ученическа книжка. 

Чл.80. При пропуснати учебни занятия поради сигнал "за бомба", същите се провеждат в 

съботни дни, след заповед на Директора. 

Чл.81.  Родителите имат право да се срещат с УР и учителите, без това да смущава учебния 

процес. 
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Чл.83. Родителите на учениците от начален курс посрещат децата си пред входа на 

училищната сграда. 

Чл. 84. Забранява се достъпът на ученици в учителската стая. 

Чл. 85. Достъпът на външни лица в училището е разрешен само по време на междучасията. 

Чл. 86. Забранява се достъпът на външни лица до училищния стол. 

Чл.87. При необходимост медицинска помощ в училището се оказва от медицинската сестра. 

Задълженията на медицинската сестра, освен изискваните от работодателят й  - кмета на община 

Божурище, са: 

 всеки ден осъществява контрол на храната в стола и лавката: срок на годност, наличие 

на сертификати, съответствие с изискванията на Наредбата за столовото хранене, съответствие с 

изискванията на Програмата за безплатни закуски за учениците от І-ІV клас;  

 води  картотека с декларациите на родителите за алергични прояви при учениците от 

начален курс;  

 контролира  хигиената в тоалетните, коридорите, стола, лавката и класните стаи;  

 веднъж месечно изготвя протокол за хигиенното състояние на училището и го 

отразяват в тетрадка за хигиенното състояние, като информират ръководството на училището;  

 измерва температурата в коридорите, класните стаи и салоните през есенно – зимния 

период;  

 отчита броя на отсъстващите ученици по випуски и класове през периоди на засилена 

заболеваемост и докладват на директора .  

РАЗДЕЛ VІІ 

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ  

Чл. 88.  
(1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и 

учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

(2) Родителите имат следните права: 

 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в 

образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им 

за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;  

 2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определено приемно време или в 

друго удобно за двете страни време;  

 3. да участват в родителските срещи;  

 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището или 

обслужващото звено;  

 5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;  

 6. да участват в училищното настоятелство;  

 7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, 

от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.  

(3) Родителите имат следните задължения: 

 1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;  

 2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността 

на училището и обслужващото звено при записване на ученика;  
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 3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;  

Чл.89. При записване на ученици родителите са длъжни да се запознаят с правилника за 

вътрешния ред в СОУ „Летец Христо Топрак4иев”, с условията и начина на обучение 

Чл.90. Родителите имат право да изискват информация за резултатите от учебната работа на 

детето си от училищната документация или чрез консултация с класния ръководител. 

Чл.91. Родителите са длъжни да присъстват на организираните родителски срещи и да се 

отзовават за индивидуален разговор с класния ръководител или Училищното ръководство. 

Чл.92. Задължителни родителски срещи се провеждат 

(1) с родителите на учениците от I клас - м. септември 

(2) с родителите на всички останали ученици : 

25 октомври 2012 година 

18 януари 2013 година 

21 март 2013 година 

 (3) консултации с родители - един път на учебен срок / ако е необходимо, и по –често/ 

(4) при необходимост се провеждат родителски срещи по класове, след предварителна уговорка 

между класния ръководител и УР. 

Чл.93. Родителите са длъжни да възстановяват училищното имущество, увредено от детето им. 

Чл.94. Връзката на родителите с училищното ръководство и учителите се осъществява 

посредством класния ръководител чрез вписване в ученическия бележник или уведомително 

писмо. 

Чл.95. Родителите са длъжни да контролират външния вид и облеклото, с които учениците 

посещават учебните занятия. 

Чл.96. Родителите на учениците от I до VІІ клас, които ползват безплатни учебници, са длъжни 

да спазват изискванията за опазване и възстановяване на загубени или похабени учебници, 

съгласно Постановление №104 на МС. 

РАЗДЕЛ VІІІ 

І. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл.97 . Настоящият Правилник може да се изменя и допълва при промяна на нормативните 

документи, наложили създаването му 

Чл.98. Правилникът е приет на Общо събрание на учителския колектив и влиза  в сила от 

15.09.2012 година. 

 


