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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

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

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

учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование. 

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

уважение на човешката личност.  

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора,  учителите, учениците и служителите в 

училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището.  

Чл. 3. (1) ч е неспециализирано начално училище, в което се обучават и възпитават ученици от І - 

ІV клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден. 

(2)Училището има: 

1. наименование: - Начално училище „Отец Паисий“ 

2. седалище:  - с.Сушица 

3. официален адрес:  - 5177, с.Сушица, ул.Христо Ботев 39; 

4. електронен адрес:  - ou_sushitsa@abv.bg 

5. собствен кръгъл печат:  - на него е изписано наименованието на училището, селото и общината 

6.ЕИК: No 000123355 по Булстат; 

7.електронен подпис на директор и главен счетоводител; 

Чл. 4. В училището е въведена целодневна организация на обучение и възпитание. При тази 

организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания 

по интереси и организиран отдих и спорт. 

Чл. 5. (1) Училищен план - прием  -  определя се преди началото на учебната година от директора 

на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на 

дейностите в училищното образование и при спазване на държавния образователен стандарт за 

физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училищата. В училището 

се осъществява следния прием: 

1. В І клас – училищното обучение започва на 7 години, навършени в годината на    постъпване в 

първи клас или на 6 години по желание на родителите. Началото на училищното образование 

може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява 

постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. 

 (2) Записването на ученици през учебно време се допуска по изключение при наличие на 

свободни места. 



(3). Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до IV клас се определят с 

държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование,  

(4) При преместването си учениците от І до  IV клас включително не полагат приравнителни 

изпити.  

Чл. 6. Училището предприема мерки с цел изравняване на възможностите за ефективно 

упражняване на правото на образование и на обучение на деца с  специални образователни 

потребности. 

Чл. 7. Обучението и възпитанието на децата и учениците в училището се провежда на книжовен 

български език. 

Чл. 8. В училището е забранено: 

(1)провеждането на дейности на партийно - политическа,  верска или етническа основа сред 

учителите и учениците; 

(2) допускането на дискриминация, привилегии  или ограничения, основани на пол, раса, 

народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, 

политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална 

ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, 

установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.  

Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Чл. 9. (1)Учебните часове за  учениците са – 

 I и II клас  - 35 мин.  

III  и IV клас – 40 мин. 

(2) Учебните занятия за учениците от ЦДО започват след обяд по график. 

Чл. 10. Часовете се провеждат по разписание с голямо междучасие след 2-ия час – 20 минути. 

Чл.11. График за родителски срещи.  

В началото на учебната година се провежда обща родителска среща – ръководството запознава 

родителите с Правилника за вътрешния ред и Правилника за дейността в частта, която засяга 

интересите на родителите. В началото на втория учебен срок се провеждат срещи по паралелки. В 

началото на месец май се провежда среща за предстоящия прием. Всеки последен четвъртък от 

месеца учителите провеждат консултация с родители след предварителна уговорка. 

Чл. 12. (1) В училището действа пропускателен режим, регламентиран със заповед на директора в 

началото на учебната година.  

(2) Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на охраната и дежурните учители 

относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността на училището. 



Чл. 13. (1) Учениците и учителите трябва да бъдат в училището най-малко 15 минути преди 

започване на учебните занятия.  

(2) След биенето на първия звънец учениците трябва да бъдат в класната стая, а след биенето на 

втория – да са по местата си, готови за работа. Часът завършва точно с биенето на звънеца за 

излизане. 

(3) Закъснение на ученик до 20 минути за час се вписва като 1/2 отсъствие по неуважителни 

причини за всички поредни часове. Ако закъснението е по-голямо се поставя цяло отсъствие по 

неуважителни причини. 

Чл. 14. (1) Отсъствията на ученик по болест се извиняват от класния ръководител след 

представяне на медицинска бележка, издадена от личния лекар или от лекар в лечебно заведение, в 

случаи на проведено болнично лечение. Медицинската бележка задължително съдържа номер и 

дата на документа, които се поставят под коректно изписана диагноза с посочен код на 

заболяването. Бележката се представя на класния ръководител до три дни след завръщане на 

ученика в училище. 

(2) Отсъствията на ученик по семейни причини до три дни в една учебна година се разрешават от 

класния ръководител след подадено от родителя и заведено в училищния регистър  мотивирано 

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

родителят, уведомява класния ръководител и подава заявление след направеното отсъствие, но не 

по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

(3) Отсъствията на ученик по семейни причини до 7 дни в една учебна година се разрешават от 

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

причините за отсъствието. Заявлението се подава преди отсъствието на ученика и се завежда в 

училищния регистър. 

(4) Отсъствията на ученик за участие в състезания, конкурси, олимпиади и др. се извиняват след 

предварително изпратено уведомително писмо от организаторите на проявата и след 

потвърждение от родител. 

(5) При отсъствие на ученик за повече от 7 дни, най-малко два дни преди отсъствието лично 

родителят подава заявление, в което описва причините за отсъствието на ученика и се завежда във 

входящия днивник.  

Педагогическият съвет взема решение:  

- ученикът дали да се освободи от учебни занятия за посочения в заявлението период и дали 

да се извинят отсъствията след завръщането му. 

- след завръщане на ученика в училище как да бъде организирано обучението му за 

пропуснатия материал по време на отсъствието му;  

 

 



(6) В случай, че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок по-голям от един месец той 

уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището 

за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с 

изключение на отписването на ученика от училището или промяна на формата на обучение. При 

неинформиране за отсъствие на родителя, директорът на училището информира отдела за закрила 

на детето по местоживеене на ученика. 

(7) Учениците се наказват за определен брой допуснати отсъствия по неуважителни причини, 

които са регламентирани в този правилник. 

(8) За ученик от дневна форма на обучение, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна 

или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището, по 

предложение на Педагогическия съвет (ПС), определя със заповед условията и реда за оценяване 

на знанията и уменията за завършване на срока/годината. 

 (9) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се 

вписват в ученическата книжка в края на всеки срок. 

Чл. 15. (1) Освобождаването на ученик от учебни занятия по учебния предмет “Физическо 

възпитание и спорт” по здравословни причини се извършва на основание на медицинско 

удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар или протокол от лекарска консултативна 

комисия (ЛКК) и се заверява от медицинския фелдшер на училището. 

(2) Ученикът се освобождава от учебни занимания, а не от учебния час. 

(3) На учениците не се оформя срочна или годишна оценка, ако продължителността на 

освобождаването от учебни часове е за период, който не позволява поставянето на задължителния 

брой текущи оценки по учебния предмет. 

(4) Директорът, въз основа на представените медицински документи, определя със заповед как 

учениците, освободени по здравословни причини ще уплътняват времето през учебните часове и с 

обратна разписка писмено уведомява родителите и ученика. 

(5) При извинени отсъствия повече от 30 последователни учебни дни, ученикът има право на 

удължен срок, както и да премине в самостоятелна или индивидуална форма на обучение. 

Решението се взема от ПС след предявяването на мотивирана молба или протокол от ЛКК. 

Чл. 20. (1) Желанието за обучение в избираеми учебни часове, факултативни учебни часове,   ЦДО 

и в извънкласните и извънучилищни дейности се декларира от ученика до края на предходната 

учебна година с декларации до директора на училището. Новопостъпилите ученици подават 

декларации в деня на записване. 

(2) Изборът на чужд език се извършва съобразно желанието на учениците и възможностите на 

училището. 

Чл. 16. (1) Знанията и уменията на учениците се установяват чрез устни, писмени и практически 

форми на изпитване, както и чрез тестове. 

(2) Контролът се осъществява текущо и периодично. 



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

периодичният – от учителите, директора и експертите от регионалното управление по 

образованието. 

(4) Годишните оценки  се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по предмета през 

учебната година и не са средноаритметични. 

(5) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен 

брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:  

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 

до два учебни часа седмично;  

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 

2,5 – 3,5 учебни часа седмично;  

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

план с 4 и повече учебни часа седмично. 

Чл. 17. (1) Контролните  работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания: 

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от две контролни работи в един учебен 

ден; 

 (2) В началото на всеки учебен срок директорът утвърждава, по предложение на учителите, 

график за провеждане на контролни писмени работи, който се поставя на общодостъпно място в 

училището. 

(3) Текущи писмени изпитвания и тестове могат да се провеждат и без предварително 

уведомяване, а материала, който включват не бива да надхвърля  два-три урока. 

(4) При писмено изпитване учителят коригира, оценява, рецензира, писмените работи и ги връща 

на учениците за подпис от родителя /настойника/ и ги получава обратно. 

(5) Учителят лично внася поставените от него оценки в съответната документация както следва: 

1. Текущи оценки от устни изпитвания – в деня на изпитването; 

2. Текущи оценки от писмени изпитвания – до две седмици след провеждането им; 

3. Годишни оценки – в деня на оформянето им. 

Чл.18. (1) На учениците, които са в 1., 2. и 3. клас през учебната 2018/2019 година, въз основа на 

установените резултати от изпитванията се поставят оценки само с качествен показател. 

(2) Системата от символи на качествените показатели се определя със заповед на директора след 

решение на педагогическия съвет. /Приложение 1/ 

(3) При преместване на ученик копие от заповедта се прилага към документацията. 

Чл. 19. (1) Учебните занятия в училището подлежат на външен контрол. 



(2) Директорът  осъществява контролна дейност, свързана с посещения на учебни часове по ЗП, 

избираема, факултативна подготовка и ЧК по предварително изготвен график за всеки учебен 

срок. 

(3) Лицата, желаещи да посетят учебното занятие: 

1. уведомяват учителя най-малко един ден преди провеждането на учебното занятие; 

2. влизат в учебното помещение не по-късно от учителя; 

3. с нищо не нарушават установения в учебното занятие ред; 

4. не напускат учебното помещение преди края на учебното занятие освен ако не са получили 

предварително съгласието на учителя.  

(4) Всички критични бележки по проведеното учебно занятие се съобщават първо на учителя.  

(5) Неспазилите изискванията на ал. 2 и 3 на този член могат да не бъдат приемани от учителя.  

Чл. 20. Забранява се тютюнопушенето в училищната сграда и прилежащите и площи. 

 

Глава трета 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 20. (1)Формите  на обучение в  НУ „Отец Паисий“ са:  

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

2. индивидуална; 

3 самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят само самостоятелно, съгласно 

училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за 

дейността на училището. 

4. Дистанционна форма. 

5. Комбинирана форма. 

(2) Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват 

съгласно ЗПУО.  

 (3) Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред комисия, 

определена със заповед на директора на училището. Учениците в самостоятелна форма се явяват 

на изпити на редовна сесия от м. януари до м. февруари, на първа сесия – през м. март и м. април и 

м. май – на втора сесия. Учениците могат да преминат в следващия клас само ако успешно са 

положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, 

когато здравословни/или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, 

той подава мотивирано искане до директора на училището. Със заповед на директора се определят 

дати за явяване на изпита. 



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

самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.  

(5) Училището разработва индивидуален учебен план за: 

- ученици в индивидуална форма на обучение; 

- ученици със СОП, които се обучават в дневна,  

- ученици с изявени дарби, които се обучават в дистанционна или в комбинирана форма. 

(6) Училището разработва индивидуален учебен план за учебна година с изключение на 

учениците, които вземат два последователни класа за една учебна година. 

Чл. 21. (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на 

годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(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) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или 

вечерна форма. 

 

Глава четвърта 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС 

Чл. 22. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, 

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

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

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

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

три години.  

(2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна форма, 

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

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

обучение може да продължи и през следващата учебна година.  

Глава пета 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 23.(1) Орган за управление на училището е директорът.  

(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.  

Чл. 24. Специализирани органи за управление са: 



 - Педагогически съвет 

 - Ученически съвет  

 - Обществен съвет  

Чл. 25.(1) Педагогическият съвет (ПС) функционира като специализиран орган за обсъждане и 

решаване  на основни педагогически въпроси, определя дейностите извън държавните изисквания 

и приема програма за осъществяването им, както и предложения за квалификацията на учителите.  

(2) В състава му влизат: ръководството и учителите.  

(3) Функциите и дейността на ПС са:  

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 програми и механизми; 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от 

уязвими групи;  

10. приема етичен кодекс на училищната общност; 

11. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци; 

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

общност; 

14. 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. 

(4) Документите по ал. 3, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището 

(5) Към ПС могат да се изграждат временни и постоянно действащи комисии. Решението за това 

се взема от самия ПС. 

(6) В състава на различните комисии могат да членуват и представители на ученици и родители. 



(7) ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква 

по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав. 

(8) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от 

числения му състав. 

(9) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано 

мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по 

образованието. 

(10) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол. 

Чл. 26. (1) Участието на учителите в заседанията на ПС и в работатата на комисиите (ако са 

избрани в тях) е тяхно професионално задължение.  

(2) Отсъствие от заседания на Педагогическия съвет се разрешава само по уважителни причини 

след предварително уведомяване на Директора.  

(3) Отсъствие на учител от заседание на ПС по неуважителни причини се счита за дисциплинарно 

нарушение съгласно чл.188 от КТ.  

Чл. 27. (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 съвет на училището. 

(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. 28. (1) 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 

съответната институция. В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за 

придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите.  

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора 

на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на 

родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.  

(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение на 

представителните организации на работодателите. 

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.  



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

Чл. 29. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне 

трима представители на ученическото самоуправление.  

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на 

регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на 

юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл. 30. (1) Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на 

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

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и 

документи, необходими за дейността му.  

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет 

за свикването му.  

Чл. 31. (1) Общественият съвет в  училището:  

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

на директора за изпълнението й;  

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 

8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;  

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

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

инспектирането на детската градина или училището;  

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

както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски 

градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;  

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 или детската градина; 

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 по чл. 164, ал. 2 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 по чл. 143, ал. 1;  

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

(2) 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.  

(3) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието 

си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет. 

Глава шеста 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

І. Права и задължения на педагогическите специалисти 

Чл. 32. (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.  

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

- да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора 

на учебник, по който ще се провежда обучението; 

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

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

дейности, организирани от училището; 

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

заинтересованите страни; 

- да получава информация от директора на училището, регионалното управление по образованието 

и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и 

повишаване на професионалната си квалификация; 



- да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел 

подобряване на качеството на образованието; 

- да дават мнения и предложения за развитието на училището; 

- да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения. Размножаването на материали за тестове и изпитвания на учениците се извършва от 

длъжностно лице, определено от директора.Учителят представя подписано от директора или 

заместник-директора по учебната дейност разрешение за определяне на броя на копията;  

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

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

- да участва в работата на Педагогическия съвет; 

- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и 

контрол в системата на народната просвета; 

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

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

провеждане на дейности, в които участват ученици; 

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

добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася за създаване и 

поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

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

- да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока; при 

неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява 

трудово възнаграждение за тях; 

- да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на 

Министерството на образованието и науката; 

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

- 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 10 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; 

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

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

изпитване на ученици в часове над учебните програми. 

Чл. 33. (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 документацията, а на домакина – 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 и на средно 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. характеристика се изготвя и в случаите на преместване в друго училище. 

 (2) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

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

ІІ. Дежурен учител 

Чл. 34. (1) Дежурството на учителите се извършва по график, определен със заповед на директора. 

(2) Дежурен учител: 

1. пристига в училище 30 минути преди началото на учебните занятия; 

2. проверява готовността на дежурните ученици и състоянието на учебните помещения; 

3. през междучасието осигурява реда и спокойствието на етажа; 

4. по време на дежурството през междучасието не се занимава с несвойствени дейности и докладва 

за всички нередности на директора; 

5. дежурството приключва с напускане на страдата от учениците. 

ІII. Права и задължения на учениците 

Чл. 35. 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 и във факултативните учебни часове; 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 



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

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

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

9. да участват в проектни дейности; 

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

факултативните учебни часове; 

11. 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; 

12. 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; 

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 

Чл. 36. Учениците са 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, както и да не прилагат физическо и 

психическо насилие; 

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

наркотични вещества; 

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

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

7. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и 

бележника за кореспонденция; 

8. да спазват Правилника за дейността на училището; 

9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 

часове; 

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

11. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

ученици и на добрите нрави: 



12. 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; 

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

прически и непочистени обувки; 

14. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при 

пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми; 

15. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия; 

16. 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; 

17. да заемат мястото си в класната стая и да се подготвят за работа след биенето на първия 

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

административното ръководство при отсъствие на учител; 

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

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

отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния 

протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на 

ученика се налага и наказание; 

20. да бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на Закона за закрила на 

детето; 

21. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали 

като свои; 

22. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения; 

23. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни); 

24. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, както и 

по цялото движимо и недвижимо имущество; 

25. да не чупят контакти и ел. ключове. 

Чл. 37. (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. 38. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование, 

настоящия правилник или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат 

следните санкции: 

1. „Забележка“ – за: 

а. допуснати над 10 неизвинени отсъствия; 

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

в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

г. регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса 

на обучение; 

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

е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел; 

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

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

Чл. 39. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 

отстрани до края на учебния час. 

Чл. 40. 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. 41. (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. 42. 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. 43. (1) Санкциите са срочни. 

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

Чл. 44. Санкцията „Забележка“ се налага със заповед на директора по мотивирано писмено 

предложение на класния ръководител. 



Чл. 45. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или 

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

Чл. 46. (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.  

Чл. 47. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция на ученика. 

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

на училището по времето на отстраняването си. 

Чл. 48. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени. 

(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка  

IV. Родители (настойници) 

Чл. 49. (1) Родителите имат право: 

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

образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към 

общността; 

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

специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

3. да се запознаят с УУП; 

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

които засягат права и интереси на ученика; 

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

по въпроси, свързани с образованието; 

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

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

8. да участват в родителските срещи. 

Чл. 50. 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.  

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират 

постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

Глава седма: 

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ 

Чл.51. (1) Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и учениците със: 

1. различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), 

множество увреждания; 

2. езиково – говорни нарушения; 

3. обучителни трудности. 

(2) На деца и ученици със специални образователни потребности се осигурява психолого-

педагогическа подкрепа за: 

1. коригиране и компенсиране на съответното увреждане, нарушение или затруднение; 

2. подпомагане на образователно-възпитателния процес за постигане на държавните 

образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка или за учебно съдържание; 

3. стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална интеграция и професионална 

реализация. 

Чл. 52. (1) Със заповед на директора на училището, за всяка учебна година, се назначава Екип за 

подкрепа на личностното развитие на ученици със специални образователни потребности.  



(2) В състава на екипа задължително участват психолог и/или педагогически съветник, както и 

логопед. В екипа може да участва ресурсен учител/специален педагог, както и други специалисти 

според индивидуалните потребности на детето или ученика. В екипа може да се включват 

представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните. 

(3) В работата на екипа на детето или ученика участва родителят, а при необходимост и 

представител от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование и/или от центъра за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 53. Екипът за подкрепа за личностно развитие на ученик със специални образователни 

потребности освен посочените функции в чл. 189, т. 1-4 от ЗПУО изпълнява и следните функции:  

1. определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на индивидуалните 

потребности на ученика и определя правила за работата си;  

2. проучва документите и информацията за ученика.  

3. обсъжда проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и формулира общо 

решение за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от заседанието; 

4. информира директора на училището за взетето решение за предоставяне на допълнителна 

подкрепа;  

5. определя вида и формата на обучение на ученика въз основа на оценката на индивидуалните му 

потребности;  

6. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности при необходимост 

разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми по един или повече 

учебни предмети;  

7. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности разработва 

индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със специални 

образователни потребности и множество увреждания; 8.  

   8. проследява напредъка в развитието на ученика два пъти годишно и при необходимост внася 

промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми след информирано писмено 

съгласие на родителя, който е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа 

на детето или ученика;  

   9. извършва консултативна дейност н учениците, с учителите, с родителите, за приемане и 

приобщаване на  учениците със специални образователни потребности;  

10. изготвя доклади за дейността на екипа до директора на училището, съответно в 7-дневен срок 

след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на учебната 

година. 



Чл. 54. (1) За ученици със специални образователни потребности, които се обучават в дневна, 

вечерна, комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение при необходимост 

се разработва индивидуален учебен план въз основа на училищния учебен план.  

(2) Индивидуалният учебен план се утвърждава със заповед на директора на училището след 

обсъждане и приемане от педагогическия съвет и изпълнението му се контролира ежемесечно от 

регионалното управление на образованието.  

(3) В индивидуалния учебен план на ученика се предвиждат часове за дейностите за допълнителна 

подкрепа, които се провеждат в съответната институция или организация. 

(4) Индивидуалните учебни програми на учениците със специални образователни потребности се 

разработват въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, 

съобразени са с учебните програми по общообразователните учебни предмети, с учебните 

програми по специалните учебни предмети – за ученици със сензорни увреждания, и са в 

съответствие с индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик. 

(5) Оценяването на учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални учебни програми, се извършва в съответствие с чл. 120, ал. 7 и 8 от ЗПУО и при 

условието на чл. 118, ал. 4 от ЗПУО. 

(6) Установяването на придобитите компетентности като очаквани резултати от обучението по 

индивидуалните учебни програми се осъществява от учителите по съответните учебни предмети 

от индивидуалните учебни планове на учениците съвместно с екипите за подкрепа за личностно 

развитие на учениците.  

Глава осма: 

ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБМЕН НА 

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР И 

КОНСТАТИРАНИ СЛУЧАИ НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТОРМОЗ 

Чл. 55. Преди началото на новата учебна година се извършва охранително обследване на 

училищната сграда по график на РУП и се изготвя протокол от комисия, в която се включват 

представители на местната власт, РУП и директора на училището. 

Чл. 56. Периодично се проиграва евакуация. 

Чл. 57. Проверяват се маршрутите за безпрепятствена евакуация на застрашените помещения или 

сграда, съгласно Наредба № 13-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарната 

безопасност при експлоатация на обектите, издадена от министъра на вътрешните работи и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ бр. 81 от 18.10.2011 г. 

Чл. 58. Училищното ръководство осигурява пропускателния режим в училището в съответствие 

със законовите възможности. 

Чл. 59. При получаване на злонамерен сигнал директорът или упълномощените лица сигнализират 

на тел. 112 или на дежурния служител в РУП. 



Чл. 60. Изготвят се правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен 

сигнал в образователните институции. 

Чл. 61. В началото на учебната година ПС разработва и приема  Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между учениците В съответствие със заложените дейности се предприемат 

следните мерки и действия: 

Запознаване на учители, родители и ученици със Заповед №РД 09–611 от 18.05.2012 г. на 

Министърът на образованието и науката и с настоящия „Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между учениците в НУ „Отец Паисий”. 

Извършване оценка на тормоза в началото и в края на учебната година. Анкетата се провежда от 

класните ръководители до 10.11.2018 г. и до 09.05.2019 г. Обработва се от Координационен съвет, 

съответно до 30.11.18 г. и до 13.06.19 г.  

Създаване на координационен съвет, който да отговаря за планиране и координиране на усилията 

за справяне с тормоза. 

 

Глава девета: 

СИМВОЛИ, РИТУАЛИ И ТЪРЖЕСТВА 

Чл. 62. Училищни символи  

- училищно знаме 

Чл. 63. Ритуали и традиционни тържества 

15 септември – откриване на Новата учебна година – издигане знамето на Република България под 

звуците на националния химн, тържествено посрещане на първокласниците; 

Празник на училището 01.11.- тържествено посрещане на училищното знаме; изпълнение на 

химна на училището; награждаване на отличили се ученици в конкурси, състезания, олимпиади и 

други изяви; 

Тържествено връчване на удостоверенията и свидетелствата; 

Издигането на националния флаг е с изпълнение на химна на Република България. 

Мястото на провеждане на ритуалите е пред централния вход или в зависимост от сценария. 

Чл. 64. Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС. 

Глава десета: 

НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ 

Чл. 65 (1) За отличен успех, за успешно представяне в състезания и конкурси  на  регионално и 

национално равнище ученикът се награждава с: 



1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. книги или други предмети; 

3. похвална грамота; 

 (2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на класния 

ръководител.  

Глава единадесета: 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 

Чл. 66. Работното време на помощения персонал се определя със заповед на директора  

Чл. 67. Помощеният персонал е длъжен да: 

-спазва стриктно работното време и определените си задължения в длъжностната характеристика, 

КТ и други нормативни актове; 

-изпълнява решенията на органите за управление на училището; 

-съдейства за поддържането на хигиената, реда, дисциплината и опазване МТБ на училището; 

-зачита личното достойнство и гражданските права на ученици и учители; 

възстановява всички материални щети, нанесени по негова вина. 

Глава дванадесета.  

Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд 

Чл. 68. (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 електронна поща, получена от непознат подател; 

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

мрежа или атакува други системи; 

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

на училището. 

Глава тринадесета.  

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

Чл. 69. Гражданското, здравното,екологичното и интеркултурното образование се осъществяват:  

1. в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 

2. в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден; 

3. в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 70. (1) За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва 

годишен план, съобразявайки се с разпределението на тематичните 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. 

и рамковите изисквания посочени в приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба №13 от 21.09.2017 

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

(2) В годишения план се определя броят на часовете по теми и дейности според интересите и 

възрастта на учениците и с тяхно участие. 

(3) Годишените планове се представят от класните ръководители на директора за утвърждаване в 

срок до 15 септември. 

Чл. 71. (1) Училищните политики, които подкрепят и осъществяват гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование се отразяват в Програма по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование. 

(2) Програмата по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование се разработва за 

период от една учебна година, приемат се от педагогическия съвет и се утвърждават от директора  

в срок до 15 септември и се актуализират всяка учебна година. 

Чл. 72. (1) Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование включват и подкрепа на инициативността и участието на децата и 

учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики като: (чл.17. ал.1 

от наредба за ГЗЕИО)  

1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство;  

2. организиране на доброволчески дейности във и извън училище;  

3. поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестник и интернет 

страници и др.);  

4. организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.;  

5. организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, 

международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и 

културните дати и празници;  

6. организиране на обучения на връстници от връстници;  

7. развиване на младежкото лидерство;  

8. участие в клубове и неформални групи по интереси;  

9. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;  

10. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от 

училище и др.;  

11. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;  



12. насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване чрез правене 

извън часовете за формално образование и неформално обучение.  

(2) Формите на ученическо самоуправление и представителство са определени с приложение № 6 

към наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.  

Чл.73. За учебната 2018-2019 година се избират следните постоянно действащи екипи (комисии):  

1. УКБДП  

3. Комисия по художествено-творческа дейност. 

5. МО учители начален курс 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 

§ 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 длъжни да спазват правилника. 

§ 4. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол 

№.............................................. г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Система от символи на качествени показатели за оценяване на учениците от 1. и 2. 

клас /Чл.9, ал.6 и 7 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците, ДВ, бр. 78/ 29.09.2017 год. изменение и допълнение /. Символите и показателите са 

приети на ПС №9/13.09.2018 г. 

1.„Отличен”- ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията 

и уменията му няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия. Притежава всички 

компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни 

ситуации.  

 

☺ 
 

2.„Много добър”- ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми. Показва незначителни пропуски в знанията и уменията си. Усвоил е новите понятия и 

като цяло ги използва правилно. Доказва придобитите компетенции при изпълняване на учебни 

задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас. 

 
3.„Добър”- ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми. Показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати 

ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации. Усвоени са 

преобладаващата част от новите понятия. 

□ 
4.„Задоволителен”- ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми. В 

знанията и уменията си има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. 

Притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната 

програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски 

и грешки.  

▲ 
5.“Незадоволителен“ – ученикът не постига очакваните резултати. Не усвоява новите 

понятия.эНе постига очакваните резултати ото учебната програма. Системно  допуска грешки. 

Липсват трайни знания. 

 



 

 


