


 

Г Л А В А   П Ъ Р В А 

 

О Б Щ И    П О Л О Ж Е Н И Я: 

 

            Чл. 1. Настоящият Правилник е вътрешноучилищен акт - правното основание за 

издаването му се съдържа в ЗПУО и държавните образователни стандарти. Приема се с 

решение на ПС и се утвърждава  със заповед на директора. Разпоредбите му имат 

нормативен характер, т.е. представляват общи правила за работа, поведение, 

задължения и взаимоотношения спрямо всички, свързани с дейността на училището. 

Чл. 2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и 

управление на училището, организацията на образователно-възпитателната работа, 

правата и задълженията на обекта и субекта на ОВП. 

 Чл. 3. С настоящия правилник се създават необходимите условия и 

предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на ОВП, конкретно за 

условията на училището, произтичащи от ЗПУО и държавните образователни 

стандарти. 

            Чл. 4. С настоящия Правилник се уреждат и онези положения от устройството и 

дейността на ОУ “Св. Климент Охридски”- с. Борово, които не са регламентирани с 

повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг и/или имат нужда от 

адаптиране поради спецификата на училището и движението на учениците в него. 

             Чл. 5. Училището осъществява дейността си върху принципите на демократизъм 

и  хуманизъм, в съответствие с Конституцията на РБългария, Етичен кодекс на 

училището, Закон за закрила на детето, Закон за защита срещу дискриминацията, 

ЗПУО. 

          Чл. 6. Образованието в училището е светско и безплатно по отношение на такси и 

ползване на училищната материална база. Светското образование не допуска 

налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците в процеса на 

обучение. 

           Чл. 7. Обучението до 16 годишна възраст е задължително и започва от учебната 

година,която е с начало в годината на навършване на 7 годишна възраст на детето. 

           Чл. 8. Училищното обучение се провежда на официалния книжовен български 

език и осигурява усвояването на общообразователния минимум.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Чл. 9. Училището осигурява: овладяване на общите основи и закономерности на 

човешкото познание; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

добродетели и  култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби; духовно, физическо и социално развитие, и здравословен начин на живот; 

изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български 

гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура; 

възпитание в дух на толерантност към децата със специални образователни 

потребности,  към малцинствените групи и деца в неравностойно положение; 

завършване на определените степени на образование и придобиване на документи, 

удостоверяващи завършване на клас и степен. 

 
 

 

 

 

 



Г Л А В А   В Т О Р А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                            УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

           Чл. 10. Основно училище “Св. Кл. Охридски” е  образователно-възпитателна 

институция в системата на Народната просвета, която осигурява завършване  на клас, 

на начален и прогимназиален етап на основна образователна степен. 

           Чл. 11. Училището създава условия за общо образование /съобразно действащата 

нормативна уредба/ и възпитание на учениците; за развитие на техните интереси, 

способности  и възможности в областта на   изкуствата и спорта. 

           Чл. 12. Учениците ползват правото си на образование, независимо от своята 

възраст; продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за 

завършен предходен клас или степен на образование; нямат право да повтарят успешно 

завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен. 

          Чл. 13. Училищното обучение се регулира от ДОС, не се допуска налагането на 

идеологически и религиозни доктрини на учениците. 

          Чл. 14. В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на 

учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход. 

          Чл. 15.  Категорично се забранява  организиране на дейности в училище, 

основани на политическа, религиозна и етническа основа, както и демонстриране на 

верска принадлежност чрез облекло и аксесоари. 

          Чл. 16. /1/ Учениците ползват правото си на безплатно образование, като:  

 1.  Не заплащат такси за училищното обучение в рамките на държавните 

образователни стандарти; 

2. Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на 

интересите и способностите си; 

                        3. Ползват безплатно учебници  и учебни помагала от първи до седми 

клас при спазване на изискванията;                                                                                                                                                                                                                                                                       

.                     /2/ Условията и реда за заплащане на такси за дейности, извън държавните 

образователни стандарти, се определят от Министерския съвет. 

                  Чл. 17. /1/ ОУ ”Св. Климент Охридски” е основно общообразователно училище 

със седемгодишен курс на обучение, обособен в два етапа:  

 начален етап на основното образование -  I- IV клас  

 прогимназиален етап на основното образование - V – VII клас. 

                          /2/ Към училището се сформират ПИГ за целодневна орг. на учебния ден  

                  Чл. 18. Училището е общинско. Финансира се от общинския бюджет и ползва 

имоти, които са публична общинска собственост. В него могат да се обучават ученици от 

други общини, при заявено желание от родителите на учениците. 

      Чл. 19. Училището  е юридическо лице и има:  

 наименование Основно училище “Св. Климент Охридски”;  

  седалище и официален адрес с. Борово, общ. Гоце Делчев, който 

 съответства на адреса на дирекцията;  

 собствен кръгъл печат; номер и шифър по Булстат Ю 000011413; 

Дан. № 1012057241. 

                                     ■   печат с изображение на държавния герб. 

       Чл. 20. Училището е на делегиран бюджет и има право да се разпорежда 

самостоятелно с бюджетните си средства; да определя вътрешната си организация; да 

избира варианта на обучение; да определя учебните часове от Раздел Б на УУП 

съобразно желанието на учениците; да определя реда, начина и условията за прием на 

ученици в І клас, както и приемане на ученици в другите класове в съответствие със 



съществуващите нормативни актове; да определя организацията, методиката и 

средствата на обучение и възпитание; да издава документ за завършен І клас, клас, етап 

и степен на образование.  

        Чл. 21. Училището  носи отговорност за: изпълнението на ДОС, засягащи 

дейността на училището; създаване на условия за опазване на живота и здравето на 

учениците по време на обучението и възпитанието им;  опазване на МТБ и сградния 

фонд; законосъобразното изразходване на бюджетните средства; 

        Чл. 22. Според съдържанието на подготовката училището  дава общо 

образование, което осигурява:  

1. Усвояването на общообразователния минимум; 

2. Усвояването на знания и умения на по-високо равнище чрез, ИЧ и ФЧ, 

съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми. 

                   Чл. 23. Според степента на образование  училището е “основно” и 

постъпилите в него ученици получават основно образование, което се осъществява на 

два етапа - начален и прогимназиален. 

                   Чл. 24. Прием на ученици в ОУ “Св. Климент Охридски”:  

                       /1/ Училището се избира от родителите или настойниците на 

учениците, които следва да постъпят в първи клас. 

                                 /2/ В I-ви клас постъпват деца на 7 години, навършени в 

съответната календарна година, и посещавали ПГ в предходната учебна година, по 

начин и ред, определен със заповед на директора, след гласуване на ПС. Деца, 

навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или 

настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това. 

                                   /3/ Деца, ненавършили 7 години и не посещавали ПГ, могат да 

постъпят в І клас след подадена от родителя декларация.   

                                   /4/ Заявления за записване на бъдещите първокласници се подават 

от техните родители или настойници. Към заявленето  задължително се прилага копие 

от удостоверение за завършена ПГ или ПК. 

                     /5/ В училище могат да постъпват  ученици от І до VІІ клас, преместили се                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

от други учебни заведения по желание. В тези случаи родителите  представят 

удостоверение за преместване, издадено от училището, в което се е обучавал ученикът 

до преместването си, получено след писмено съгласие за приемане. Записването на 

новопостъващи ученици се извършва при спазване на чл. 147 от ЗПУО и ДОС за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

                                 /6/ Условията и реда, по които се приемат преместващите се 

ученици, се определят с настоящия Правилник, съгласно ДОС за организацията на 

дейностите в училищното образование. 

                          1.  Когато ученикът постъпва в училището в V клас - І срок, и чуждият 

език, който е изучавал в училището, което напуска, е различен от чуждия език в УУП, 

той променя изучавания чужд език съгласно УУП. За времето, оставащо до края на 

срока, посещава всички часове за консултации на преподавателя по АЕ  за 

индивидуално обучение по езика. Срочната оценка  се оформя при спазване на 

изискванията на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

 

                           Чл.25.Преместване на ученици.                                                                                                                                                                                               

.                           /1/  Учениците от първи до четвърти клас могат да се преместват в 

друго училище по време на цялата учебна година. Преместването се извършва с 

удостоверение за преместване, издадено от Директора по молба на 

родителя/настойника, след представяне на писмено съгласие за приемане от 

училището, в което ще постъпи след преместването. 



                            /2/ Учениците от V до VІІ клас могат да се преместват в друго училище 

през цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на 

всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, 

издадено от Директора на училището и писмено съгласие за приемане в избраното 

училище. 
                           /3/ При преместване на ученик със СОП в друго училище се изпращат 

уведомителни писма до РУО, ресурсен център и приемащото училище. 
                    Чл. 26. В училището, от І до VII клас, могат да се обучават интегрирано 

деца и ученици, които са със специални образователни потребности, и по желание на 

родителите си не са постъпили в специализирани детски градини и училища. 

                          /1/  Когато в училището се обучават интегрирано ученици със специални 

образователни потребности, със заповед на директора се създава екип, който се състои 

от: председател – учител в паралелката, и членове:  ресурсен учител, учител – 

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

настойниците на ученика, а при необходимост и други специалисти. 

                          /2/ Екипът по ал.1 извършва оценка на образователните потребности, 

проследява динамиката в развитието на деца със специални образователни потребности 

и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и 

развитие, съгласно реда и изискванията. Тези програми се утвърждават от директора на 

училището. 
 
 

 Г Л А В А    Т Р Е Т А 

 

                    ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО 

 

 Раздел І. Форми на обучение  

 

        Чл. 27. Формата на обучение в училището е дневна, при необходимост – 

самостоятелна/ индивидуална и комбинирана. 

        Чл. 28.  Дневната форма на обучение  на учениците се организира в 

паралелки от І до VІІ клас. 

        Чл. 29. Самостоятелна и индивидуална форма на обучение в училище се 

организират за отделен ученик, отговарящ на условията, регламентирани в ЗПУО. 

        Чл. 30. Самостоятелната форма на обучение в училище е  неприсъствена, 

при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни 

предмети съгласно училищния учебен план и се организира за: ученици в задължителна 

училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна 

форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст; лица, 

навършили 16-годишна възраст, и по една или друга причина не са завършили 

основното си образование преди навършване на възрастта, в която са били подлежащи 

на задължително обучение. 

       Чл. 31. /1/ Комбинираната форма на обучение включва обучение при 

условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко 

учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план. 

                       /2/ Комбинираната форма на обучение се организира за: 

                       - ученици със специални образователни потребности, които се обучават 

по индивидуални образователни програми. 

                       - ученици с изявени дарби 



                       - ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в 

училище, в което не се изучава чуждият език, който ученика е изучавал преди 

преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок. 

                     Чл. 32.  Индивидуалната форма на обучение се организира за: ученици, 

които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 

последователни учебни дни, въз основа на медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия; за даровити ученици, ученици, които по 

семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или  

повече класове, както и за ученици със СОП при условията на чл. 107, ал.4 от ЗПУО. 

          Чл. 33. Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна 

или комбинирана форма на обучение, могат да променят формата си на обучение при 

условията и ред, определени в ЗПУО. 

 

     Раздел   ІІ.   Организационни форми. 

     Чл. 34. Основното образование в училището се  осъществява в дневна и 

комбинирана форма на два етапа: 

                          /1/ Начален етап - от І до ІV клас, със срок на обучение 4 години. 

                          /2/ Прогимназиален етап - от V до VII клас, със срок на обучение 3 

години. 

                Чл. 35. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за 

всички организирани в училището форми с изключение на случаите, когато е 

организирана индивидуална форма на обучение за ученици по чл. 111. /1/ т. 2 от ЗПУО. 

     Чл. 36. Според степента на подготовката си, учениците са организирани в 

последователни класове. 

                Чл. 37. Класните ръководители  се определят в началото на учебната година 

със заповед на Директора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Раздел   ІІІ. Учебно време 

  Чл. 38. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, 

учебни седмици и дни. 

 Учебната  година започва на 15. септември и е с продължителност 12 месеца; 

 Учебното време се организира в два учебни срока. 

              Чл. 39. Учебните занятия са с продължителност не по-малко от 32 и не повече 

от 36  учебни седмици, както следва: 

- за І - ІV клас -  32 учебни седмици 

- за V – VІ клас  - 34 учебни седмици 

- за VII клас – 36 учебни седмици 

               Чл. 40. Учебните занятия се разпределят в два учебни срока, с брой учебни 

седмици, които са петдневни, както следва: 

  І учебен срок  - с продължителност 18 уч. седмици за І - VІІ клас; 

 II учебен срок 

                            - с продължителност 14 уч. седмици за І - ІV клас; 

                            - с продължителност 16 уч. седмици за V - VІ клас. 

                            - с продължителност 18 уч. седмици за VІI клас 

                 Чл. 41. Броят на задължителните учебни часове се определя съобразно 

утвърдените учебни планове и програма и не може да бъде повече от: 
                                                 - двадесет и два учебни часа – в I клас;  

                                                 - двадесет и три учебни часа – във II клас;  

                                                 - двадесет и седем учебни часа – в III и в IV клас;  

                                                 - тридесет учебни часа – от V до VI клас;  



                                                 - тридесет и един учебни часа – в VII клас;  

     ЧК и допълнителният час по физическо възпитание и спорт са над броя часове, 

утвърдени по класове и културно-образователни области. 

               Чл. 42. Продължителността на учебния час за учениците е: 

 в І и ІІ клас -      35 минути; 

 в ІІІ и ІV клас -  40 минути; 

 в V - VІІ клас - 40 минути. 

              Чл. 43. Почивките между учебните часове както следва: 

 малко междучасие - 10 минути; 

 голямо междучасие - 20 минути; 

 почивките между учебните часове се ползват при    

спазване  графика за учебното време в училище. 

              Чл. 44. Организация на учебния ден: 

            /1/  за учениците от І, ІІ, III, IV,V ,VI и VII клас е целодневна, като за целта са 

сформирани сборни групи за ЦОУД с ученици от І- IV клас и V- VII  клас, при спазване 

на следните изисквания: 

 Наличие на необходимите санитарно хигиенни условия; 

 Писмено съгласие на родителите /декларации/; 

             Чл. 45. Седмичното разписание на учебните занятия се разработва при спазване 

на Наредба № 10 за здравните изисквания при изготвяне на седмичните разписания на 

учебните занятия на МЗ/ от 19 юни 2015 година. Изготвя се от комисия, назначена със 

заповед  на Директора. Оценява се в РЗИ - Благоевград. 

             Чл. 46. Часът на класа и допълнителният час по физическо възпитание и спорт 

се  включват в седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове по 

УУП. 

             Чл. 47. През учебната година учениците ползват 5 ваканции. 

Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната, учебните и неучебните 

дни през годината се определят ежегодно със Заповед  на Министъра на образованието 

за определяне график на учебното време. 

           Чл. 48. В графика на учебното време се включва резерв от време за провеждане 

на училищни празници, спортни мероприятия и други.  

 

Раздел ІV.  Съдържание на училищното обучение 

           Чл. 49. Училищното обучение се осъществява чрез общообразователна 

подготовка, която може да бъде: задължителна, задължителноизбираема/избираема и 

свободноизбираема/факултативна; реализира се чрез учебни предмети, групирани в 

културнообразователни области чрез които се постига общообразователния минимум 

за начален и прогимназиален етап на основна образователна степен и е еднакъв и 

задължителен за всички видове училища.  

          Чл. 50. Задължителната подготовка осигурява постигане на общообразователния 

минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум по 

учебните предмети от културнообразователните области включва задължителните 

знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква подготовка на всички ученици. 

         Чл. 51. Задължителноизбираемата подготовка осигурява усвояването на знания и 

умения на по-високо равнище по учебните предмети от културнообразователните 

области, съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците. Учебните 

програми за Избираемите учебни предмети се разработват от съответните 

преподаватели и се утвърждават от директора на училището. 

          Чл. 52. Факултативната подготовка осигурява обучение освен по предмети от 

културнообразователните области и по други области и дейности, предложени на 



учениците за свободен избор. Часовете за ФУЧ се провеждат извън седмичното 

разписание на задължителните учебни часове, залагат се в УУП с решение на ПС. 

 

 

          Чл. 53. Обучението се осъществява  по Училищен учебен план /разработен на 

база типов УП/, който систематизира съдържанието и организацията на училищната 

подтовка, броя и разпределението на учебните предмети по класове и по учебни часове 

- като ЗП,  ИУЧ, ФУЧ, както и графика на учебното време. 

          Чл. 54. За учебната 2020/2021 учебна година учениците от І,II, IIІ, IV,V,VI и VII 

клас започват обучението си по УУП,  разработен и приет на заседание на ПС.                  

/1/ Учениците, постъпващи в І,II,III,IV,V,VI и VII  клас , започват и ще завършат 

съответните етапи на основната образователна степен по УУП, по който започват 

обучението си през настоящата година. 

            

         Чл. 55. Обучението по БДП в І - VІІ клас се провежда в часа на класа, съгласно  

график, утвърден от директора в началото на учебната година. 

         Чл. 56. Организацията на обучението за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ, през настоящата учебна година е в 

съответствие с Указание на МОН и се реализира по график, утвърден от директора в 

началото на учебната година.                                 

 

      Раздел   V.   Форми за проверка и оценка на знанията 

 

          Чл. 57. Условията и редът за осъществяване на проверка и оценка, видовете 

проверки и начините на оценяване се определят съгласно държавните образователни 

стандарти за оценяване на резултатите от обучението. 

         Чл. 58. Постиженията на учениците се оценяват чрез текущи изпитвания и 

изпити,съгласно чл. 7 от държавните образователни стандарти за оценяване на 

резултатите от обучението. 
              (1) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а 

изпитите – в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или 

степен на образование. 

               (2) Изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. приравнителни; 

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

3. за промяна на оценката. 

               (3) Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование. 

         Чл. 59. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и 

през втория учебен срок. 

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

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

изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. 

               (3) Текущото изпитване по ал. 2 е писмено и има диагностична функция с цел 

установяване на степента на усвояване на основни понятия, факти и закономерности и на 

придобитите компетентности, които ще се надграждат през учебната година, както и 

идентифициране на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им. 
           Чл. 60. Писмените изпитвания под формата на класни и контролни работи, се 

осъществява от преподавателите по график, изготвен с тяхно съдействие и утвърден от 

директора. 

         Чл. 61.  Знанията и уменията на учениците се оценяват  съгласно ДОС  за 

оценяване на резултатите от обучението и по шестобалната система  както следва с: 



Отличен /6/; Много добър /5/; Добър /4/; Среден /3/ и Слаб /2/. На учениците от I до III 

клас се поставят само качествени оценки. 

          Чл. 62. Знанията и уменията на учениците със специални образователни 

потребности се оценяват с качествена оценка за предметите, по които имат разработени 

индивидуали планове. 

          Чл. 63. Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в 

ученическата книжка и в дневника на класа. 

         Чл. 64. Външното оценяване се организира по инициатива, график, изпитни 

материали и зададени критерии за оценка, изготвени от  МОН, като през настоящата 

учебна година то ще се проведе за учениците, обучавани в  ІV и VІІ клас. Получените 

оценки се отразяват в ученическата книжка и в дневника на класа. 

        Чл. 65. Годишните оценки  на учениците от І до VІІ се вписват и в главната книга. 

        Чл. 66. Оценките от изпитите се вписват в съответните протоколи, в дневника на 

класа и в главната книга, ако са годишни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                       

               Раздел  VІ.  Завършване на клас, етап и степен на образование 

       Чл. 67. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на 

обучение, организирани в училището се удостоверява с едни и същи по вид документи 

съгласно ДОС  за документите за системата на народната просвета, които дават равни 

права на завършилите. 

       Чл. 68. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП и ИУЧ има 

годишна оценка не по-малко от Среден /3/. 

       Чл. 69. При оценка Слаб /2/ по учебни предмети от ЗП и ИУЧ, ученикът полага 

поправителни изпити. 

       Чл. 70. Ученици, получили оценка Слаб /2/ и на двете поправителни сесии, или не 

са се явили на изпит без уважителни причини, повтарят класа. 

       Чл. 71. Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили 

общо-образователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни 

причини, не повтарят класа. 

       Чл. 72. За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват 

държавните образователни изисквания за учебно съдържание по обективни причини, 

екипът в училището съвместно с ресурсния учител разработва индивидуална 

образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния план, по 

който работи училището.                                                                                                                       

.      Чл. 73. Учениците от І клас, както и учениците от ІІ до ІV клас, които не усвояват 

учебното съдържание от ЗП и ИУЧ не повтарят класа. С тях  се провежда допълнително 

индивидуално обучение  по време на учебните занятия и през ваканциите, по ред и 

условия, утвърдени със заповед на Директора.  

        Чл. 74. За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на РУО на 

МОН и съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и 

организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и 

провежда: 

          1.   Индивидуални програми за психопедагогическо въздействие на ученика. 

2. Допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия, във времето 

за  консултации на преподавателите и през ваканциите. 

3. Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните 

потребности и с интересите на ученика. 

4. Консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и 

интересите на ученика. 

 



                 Раздел   VІІ.    Изпити в процеса на училищното обучение 

                

        Чл. 75.  Условията и редът за организиране и провеждане на изпити за учениците 

са регламентирани в Наредба  за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

       Чл. 76. Условията и редът за организиране и провеждане на изпити за учениците, 

се определят със заповед на Директора на училището. 

        Чл. 77. Учениците полагат следните изпити в процеса на обучение: 
               (1) Приравнителните изпити : 

1. при преместване на ученик от VIII до ХII клас включително в паралелка на същото 

или в друго училище, ако училищният учебен план за съответната паралелка на 

приемащото училище и на училището, от което ученикът се премества, са разработени въз 

основа на различни рамкови или типови учебни планове. 

2. за лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови 

статута си на ученик, ако действащият рамков учебен план, въз основа на който е 

разработен съответния училищен учебен план, е различен от рамковия или типовия учебен 

план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, по който лицето е 

започнало обучението си в съответната степен; 

3. за ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение, етап от 

степен на образование или придобил основно образование или професионална 

квалификация в училище на чужда държава, в процеса на признаването на което при 

съпоставка с действащия към момента рамков учебен план, въз основа на който е 

разработен училищният учебен план, е констатирано различие в изучаваните от ученика 

учебни предмети/модули. 

Разпоредбата се прилага и при завършен период, клас или етап на образование в системата 

на Европейските училища. 

                (2) Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, се 

провеждат в съответствие с учебната програма по определен учебен предмет за съответния 

клас. 

         Чл. 78. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са: 

                       1. поправителни изпити; 

                        2. изпити за промяна на годишна оценка – за VII клас, за ХI клас и за ХII 

клас; 

         Чл. 79. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка 

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

учебни часове. 

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

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

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

но не с повече от три години. 

                (3) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна, индивидуална или 

комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за 

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

изучавани в задължителните или избираемите учебни часове от училищния учебен план в 

IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция след 

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

приобщаващото образование. 

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

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

съответния вид подготовка. 

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

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

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



ред, определен със заповед на директора на училището. 
               (7) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на 

допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на  

училището, но не по-късно от 10 октомври. 

               Чл. 80. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след 

приключване на учебните занятия съответно за VII клас, за ХI клас или за ХII клас. 

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

полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен 

предмет или модул за съответния клас. 

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

заявление до директора на училището. 

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

оценка по ал. 1. 

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

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

учебни часове. 

                Чл. 81. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул 

се полагат от: 

         1. учениците, обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при 

обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25% от 

учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за 

съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна 

оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по 

чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1; 

         2. учениците, обучавани в дистанционна и в индивидуална форма, които до началото 

на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо 

оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

         3. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 от 

ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната форма, които 

до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се 

прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

              (2) Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано през 

съответния учебен срок и за съответния вид подготовка. 

                 Чл. 82. (1) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или 

модул се полагат от: 

         1. учениците, обучавани в задочна и в самостоятелна форма на обучение; 

         2. учениците, обучавани в индивидуална форма на обучение, които след началото на 

втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо 

оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

         3. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 от 

ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната или на 

самостоятелната форма, които след началото на втория учебен срок се преместват от форма 

на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в 

системата на предучилищното и училищното образование; 

             (2) Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното 

съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за 

съответния клас и за съответния вид подготовка. 



 

          Раздел VІІІ. Документи за завършен клас, етап и степен на образование 

 

                 Чл. 83. Учениците, завършили успешно І клас, получават удостоверение, в 

което се вписва  с думи обща годишна оценка за резултатите от обучението по всички 

учебни предмети от ЗП и ИУЧ.  

                 Чл. 84. Учениците, завършили успешно ІI и III клас, получават удостоверение 

за завършен клас, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІI или 

III клас от ЗП и ИУЧ,  определени с училищния учебен план.  

                 Чл. 85. На учениците, завършили ІV клас,  се издава удостоверение за 

завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки 

по учебните предмети за ІV клас от ЗП и ИУЧ,  определени с училищния учебен план.  

                 Чл. 86. /1/ Завършването на клас от прогимназиалния етап се удостоверява с 

ученическа книжка. 

        /2/ На учениците,  които ще полагат конкурсен изпит или са навършили 16 

год. и напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас. 

        /3/ Завършилите успешно VII клас, получават свидетелство за основно 

образование , в което се вписват годишните оценки по учебни предмети, определени с 

УУП, по който се обучават учениците. 

                      Чл. 87. /1/ Дубликати на удостоверение за завършен І клас; на 

удостоверение за завършен начален етап на основно образование; удостоверение за 

завършен клас; на свидетелство за основно образование се издават от директора на 

училището, издало оригиналния документ, като се ползват утвърдените от МОН 

образци на съответните документи.  

          /2/ Дубликатът се издава по писмено заявление на заинтересуваното лице в 

случай, че документът по /1/ е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване. 

          /3/ Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която 

е видно, че оригиналният документ е издаден от училището. 

 
       Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А 

 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

 

          Раздел І. Педагогически персонал 

       Чл. 88. Учителят организира ОВП и гарантира усвояването на 

задължителния образователен минимум съгласно ДОС по учебния предмет, по който е 

назначен, проверява и оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им 

интеграция в училищната и социалната среда. С професионалните си компетенции и 

личностно поведение работи за гражданското възпитание и образование на учениците 

си.  

      Чл. 89. Учител може да бъде гражданин, който притежава документ за 

учителска правоспособност. 

        Чл. 90. Учителските длъжности са:  

1. "учител"; 

2. "старши учител"; 

3. "главен учител"; 

4. "учител-методик". 

      Чл. 91. За заемане на длъжността “учител” се изисква диплома за завършена 

степен на висшето образование ”магистър”, “бакалавър” или “специалист”, а при липса 



на правоспособни кандидати могат да се назначават на съответната длъжност и лица 

със средно образование и нужната подготовка за съответния учебен предмет. 

      Чл.92. Изискванията за завършено висше образование и придобита 

професионална квалификация за заемане на учителските и възпитателските длъжности 

се определят в държавното образователно изискване за учителска правоспособност и 

квалификация.           

       Чл.93. Минималният професионален опит, необходим за заемане на 

длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител-методик" е 10 години 

учителски стаж. 

                Чл. 94. Учителят  има следните права: 

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 комуникационни технологии; 

2. Да членува в професионални организации и да взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи; 

3. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището до 

административните органи в системата на народната просвета; 

4. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му 

задължения; 

5. Да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и 

професионалната си квалификация от директора на училището, от РУО и от МОН. Да 

участва в курсовете за квалификация, организирани съгласно План за квалификация на 

педагогическите кадри през учебната година на МОН и на училището и се ползва от 

нормативно определените за квалификация средства от УБ за съответната финансова 

година.  

6. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните 

си задължения; 

7. Да избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо 

прилагане за съответния учебен предмет от съответната образователна степен или етап. 

               Чл. 95. Учителят е длъжен да изпълнява задълженията си, регламентирани с 

Кодекса на труда, с Правилник за вътрешния трудов ред; с други нормативни  актове в 

системата на народната просвета; с длъжностната му характеристика в т.ч.: 

        1. Да уведомява писмено директора най-малко два дни предварително при 

извеждане на учениците от училището за посещение на изложби, наблюдение на 

обекти, провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт; 

        2. Своевременно да уведоми директора при предстоящо отсъствие с оглед 

налагащи се промени в организацията на учебния процес; 

        3. Своевременно да изготви годишните си тематични разпределения, редовно и 

отговорно да води задължителната училищна документация, която му е поверена. 

        4. Изпълнява възложената му норма за преподавателска работа. 

        5. Изпълнява решенията на ПС, указанията и препоръките на училищното 

ръководство; указания и препоръки на експерти от РУО и МОН. 

        6. Преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на 

учебния предмет „чужд език”, да общува с учениците на книжовен български език  и  

ги подпомага в усвояването на книжовноезиковите норми; 

         7. Опазва здравето и живота на децата и учениците по време на образователно-

възпитателния процес в училище; по време на други дейности и мероприятия, 

произтичащи от годишния план на училището. 

         8. Повишава професионалната си квалификация чрез самообразование; чрез 

активно участие  във всички форми на вътрешно-училищна квалификационна дейност, 



осъществявана в МО, работещи в училище; чрез участие в курсове за квалификация на 

педагогически кадри. Целта е постигане на квалификация, отговаряща на съвременните 

образователни изисквания. 

         9. Информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и 

развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина и да го насочва към 

форми на допълнителна работа с оглед на неговите желания и потребности; 

        10. Провежда индивидуалните срещи с родителите в приемното си време или в 

друго удобно за двете страни време          

                 Чл. 96. Учителят няма право да: 

       1. Накърнява човешките и гражданските права на учениците, да унижава 

личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие 

върху тях. 

       2. Да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на 

пол, народност, етническа принадлежност и религия. Да проявява 

дискриминация при оценяване на учениците, основаваща се на религиозна, 

етническа, имуществена, социална или политическа принадлежност на 

учениците или техните родители. 

                   3. Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове. 

          4. Да изпраща ученици по време на учебния час за покупки или за 

извършване на други услуги.  

                   5. Да разпространява сред учениците, родителите и гражданите информация 

за разискванията, при провеждане  на ПС  и оперативки; да разпространява 

поверителна информация за деца и ученици; да коментира злонамерено свои колеги, 

ръководството и помощно-обслужващия персонал. 

        6. Да уронва престижа на училището, учениците и колегите си с изказване, 

коментар и действия в училище и извън него. 

        7. Да видоизменя своеволно учебните планове и програми като по този начин 

 нарушава правото на учениците да получат знанията, осигуряващи им задължителния 

общообразователен минимум. 

        8. Да демонстрира верската си принадлежност чрез носене на аксесоари към 

облеклото или символи от друго естество. 

        9. Да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на 

конфликт на интереси - т.е. на ученици, обучавани в училище. 

                  Чл. 97.  Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на 

дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу 

дискриминацията.  

                  Чл. 98. При констатиране на нарушение по чл. 96 и 97 се налага наказание по 

чл.188. т. 1. от КТ. 

                  Чл. 99. /1/ Учителят не получава трудово възнаграждение за ненанесени в 

дневниците учебни часове, ако не реагира в деня, следващ датата на пропуска.                    

          Раздел ІІ. Класен ръководител 

                Чл. 100. Класните ръководители на всички паралелки се определят със 

заповед на  директора на училището в началото на учебната година.              

                Чл. 101. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, 

извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация 

за съответната паралелка.  

                Чл. 102. Класният ръководител осигурява изпълнението на решенията на ПС, 

свързани с цялостната организация на ОВП като цяло и конкретно с класа, който води.  

                 Чл. 103. Съвместно с учениците от класа  планира възпитателната дейност 

през учебната година и организира дейността в ЧК, така че да се създадат условия за: 



 разгръщане на инициативността и активността на учениците за участие в 

различни дейности  и мероприятия; 

 развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на учениците 

към общоучилищния живот; 

 усвояване на социалния опит и отстраняване на негативното влияние на някои 

фактори на социалната среда върху формирането на личността; 

 възпитание в дух на толерантност към различните по пол, социален статус, 

верска и етническа принадлежност; 

  възпитание в зачитане на личното достойнство на всеки от класа, в ненасилие и 

дискриминация, свързана с полови, религиозни и етнически различия; 

 толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките, нагласа да се 

грижат за тях, да ги покровителстват и закрилят; 

 реализиране на гражданско образование и познаване на нормите за поведение в 

училище и обществото; 

 осигуряване на знания за здравна и естетическа култура; 

 подготовка по БДП и за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и 

оказване на първа помощ.  

           Чл. 104. Класният ръководител осъществява необходимата връзка с родителите и  

ги информира за състоянието и развитието на ученика, привлича семейството като 

съюзник на училището; обновява и обогатява съдържателния аспект на родитело-

учителските срещи, като се стреми да направи родителите съпричастни към живота на 

класа в частност и училището като цяло. 

           Чл. 105. Осъществява професионално ориентиране съобразно интересите и 

способностите на учениците. 

           Чл. 106. Води задължителната училищна документация за класа и отговаря за 

редовното и правилното й водене и съхранение. 

           Чл. 107. Контролира редовността при посещение на учебните занятия от всички 

ученици в паралелката, в края на месеца предоставя справка за броя на допуснати   

извинени и неизвинени отсъствия; като за по- голям брой неизвинени уведомява 

писмено родителите /настойниците/.  

           Чл. 108. При наложени наказания на ученик, уведомява лично неговите родители 

/настойници/. 

           Чл. 109. /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-възпитателния процес и за спазването на училищната 

дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и 

отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на 

родителя срещу подпис.  

                 /2/ При завършване на основно образование класният ръководител 

изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е 

неразделна част от свидетелството за основно образование. 

                          /3/ Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в 

друго училище. 

              Чл. 110. В началото на учебната година класните ръководители запознават 

учениците и техните родители с  УУП и правилниците, действащи през годината. 

             Раздел ІІІ. Дежурен учител 

             Чл. 111. Учителите  спазват утвърдения от директора график за дежурство в 

училище,  дежурни по етажи, в зависимост от условията и нуждите за осигуряване на 

ред и безопасност в училище. 

             Чл. 112. Дежурните учители: 



1. Оглеждат района, в който дежурят, преди първия и след последния учебен час и при 

откриване на нередности докладват на директора, или лицето което го замества; 

2.  Носят отговорност за реда и дисциплината в училище. 

3. Следят за реда и дисциплината по време на хранене и организират отдиха на 

учениците през голямото междучасие, като се съобразяват с атмосферните условия;  
4. При необходимост да напусне мястото на дежурството си по обективни причини, да 

осигури свой заместник /колега/. 

5. Напускат последни училищната сграда след приключване на смяната. 

              Раздел ІV. Ученици 

             Чл. 113. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат 

активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

             Чл. 114.  Учениците в училището се възпитават и обучават при условия, които 

гарантират: 

1. Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие. 

2. Техните права, свобода и сигурност без оглед на пола, народността, 

етническата принадлежност и изповядваната от тях религия. 

3. Зачитане на достойнството им,  и уважаване на тяхното мнение, 

изразено открито и коректно. 

4. Възпитание в дух на толерантност, разбирателство и мирно 

разрешаване на конфликти. 

5. Приобщаване към училищните традиции; към национални и  

общочовешки ценности. 

6.  Грижа и стремеж за опазване на живота и здравето им както и  

изграждане на здравна култура. 

7. Желание за добро възпитание на бъдещи членове на гражданско 

общество, в което всеки познава добре правата си, но и стриктно спазва отговорностите 

си. 

                 Чл. 115. Ученикът има право да: 

1. Избира училището, предметите и дейностите, предвидени в учебния план 

като избираеми. 

2. Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и 

извънучилищни дейности. 

3. Получава информация по въпроси свързани с неговото обучение, относно 

правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и 

дисциплината – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен 

срок, както и при поискване; 

4. Бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, 

да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите 

потребности, желания и способности; 

5. Получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си 

педагогически потребности. 

6. Бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, 

умствени и физически способности. 

7. Бъде защитен от училището, обслужващото звено, РУО и от МОН при 

накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му 

права. 

8. Дава мнения и предложения пред класния ръководител и пред директора на 

училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната 

дейност на училището. 



9. Ползва безплатно  училищната МТБ в учебно време, както и в извънучебно 

време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от 

директора на училището; 

10.  Бъде поощряван с морални  и материални награди за високи постижения в 

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност; 

11. Участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, 

засягащи негови права и интереси; 

12.  Участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на 

ученическо самоуправление; 

13. Отсъства от учебните занятия по уважителни причини в случаите, когато: 

13.1. Представи медицинска бележка или документ от ръководителя на  

спортния клуб, в който членува; 

13.2. Представи уведомление от родителя - при отсъствия до 4 дни в една 

учебна година; 

13.3.Получи разрешение на директора на училището въз основа на 

писмена молба от родителя - за отсъствия до 5 дни в една учебна 

година; 

                     Чл. 116. Ученикът е длъжен да:  

          1. Посещава редовно учебните занятия; 

   2. Спазва и  изпълнява задълженията си, произтичащи от ЗПУО и този правилник; 

   3. Не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените 

форми на обучение; 

   4. Се явява в училище с облекло и вид, които съответстват на положението му на 

ученик и на добрите нрави и възпитание, като не демонстрира неуважение към 

правилата чрез облекло и аксесоари като шапки и качулки, с които стои в час или 

се движи по коридорите. 

5. Уважава и не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не 

прилага вербално, психическо и физическо насилие; 

6. Опазва училищното имущество и хигиената в училищната страда, двора и 

извън  него чрез премерено поведение и култура на хранене; 

7. Своевременно да се снабдява с учебни помагала, учебници, ученическа 

книжка и ученическа лична карта; 

8.  Спазва училищните правилници, наредби, заповеди и изисквания; 

9.  Носи ежедневно и представя ученическата си книжка при изпитване, 

проверки и др. на съответните учители, директор или длъжностни лица; 

10.  Пази чисто работното с място и  почиства след себе си ако занятието 

предполага струпване на отпадъци по време на работа; 

11.  Спазва стриктно училищния Правилник за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд и инструктажите, с които е 

запознат срещу подпис; 

12.  Идва на училище поне 10 минути преди началото на първия учебен час и се 

подготвя за работа; 

13.  Носи всички необходими за учебните часове  учебници, учебни помагала и 

пособия; 

14.  Пази и издига своя авторитет като ученик и авторитета на своите учители; 

15. Съхранява и издига авторитета на училището, работи за издигане и 

утвърждаване на училищните традиции и за постигане на по-добри учебно-

възпитателни резултати;  

                    Чл. 117. Ученикът няма право да: 

1. Отсъства от учебни занятия без уважителни причини. 



2. Участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и 

алкохол. 

3. Да участва в политически партии и организации до навършване на 

пълнолетие. 

4. Да влиза в пререкания с учители, административен и помощен персонал. 

5. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и 

помощно-обслужващия персонал. 

6.  Пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, 

както и на съучениците си по време на учебните часове. 

7.  Да унижава личното достойнство на съучениците си по отношение на 

социални,  религиозни, етнически и полови различия. 

8. Да носи хладни и огнестрелни оръжия в училище и да застрашава живота и 

здравето на другите ученици. 

9. Ползва мобилен телефон и други електронни средства по време на час без 

разрешение на учителя; 

10. Да внася храна - тестени закуски, пакетирани - тип “Зрънчо”, както и семки в 

класните стаи, както и да се храни по време на учебните занятия. 

11.  Да нанася повреди на училищно имущество. При констатирана повреда, 

нанесена от ученик, щетата се възстановява от родителите на ученика.  

12.  Да преписва и си служи с измама по време на писмен или устен изпит. 

            Чл. 118. Отсъствия и закъснения: 

                /1/ На ученик, който не присъства в часа, се поставя отсъствие. 

    /2/ Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е 

неизвинено отсъствие. 

    /3/ При закъснение до 20 минути от началото на часа се поставя 0,5 отсъствие. 

    /4/ За ученик, чиито отсъствия са в рамките, надвишаващи 25 % от хорариума 

учебни часове по предмета, определени с учебния план за съответния учебен срок не се 

оформя срочна оценка по предмета/предметите. 

    /5/ За ученика, попадащ в регламента на ал. 3., директорът на училището по 

предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и 

уменията на ученика за оформяне на срочна или годишна оценка. 

    /6/ В случаите по ал. 3 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната 

година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

    /7/  Класните ръководители, съгласувано с преподавателите, представят на 

директора информация по ал. 3. най-късно до 2 седмици преди края на всеки учебен 

срок. 

                           Чл. 119. За допуснатите отсъствия, които се отбелязват задължително в 

дневника, независимо от вида им,  класният ръководител своевременно уведомява 

родителя или настойника на ученика писмено, като вписва броя на отсъствията в 

ученическата книжка на ученика поне веднъж месечно. 

                          Чл. 120. Санкции на учениците: 

                  /1 /За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник  и в 

ЗПУО, ученикът се санкционира със: 

1. Забележка:  
                                   - при нарушаване на дисциплината в училище и отразени 5 

забележки в дневника - случаят се разглежда от Директор и класен ръководител;  

                                  - при 7 забележки в дневника – случаят се разглежда съвместно с 

преподаватели в съответния клас, при които са допуснати;  

                                 - при 10 забележки в дневника – случаят се внася  за разглежда пред 

Педагогическия съвет. 



                                  - системно нарушаване на дисциплината;  

                                  - посегателство върху материалната база. 

2. Предупреждение за преместване в друго училище или преместване в 

друг клас:  

                                   - при грубо нарушаване на дисциплината;  

                                   - при накърняване честта и достойнството на другите, както и 

прилагане физическо и психическо насилие, свързано с религиозни, етнически и 

полови различия;  

                                   - при уронване авторитета на училището и учителя;  

                                   - при участие в хазартни игри, рекет, пушене, употреба на 

наркотични вещества и алкохол;  

                                   - при подправяне, умишлено повреждане или кражба на училищна 

документация. 

3. Преместване в друго училище при системни и тежки нарушения /при 

повече от 25 неизвинени отсъствия/ - по предложение на класния 

ръководител и решение на ПС; 

  /1/ 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: 

       1. За часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва  неизвинено 

отсъствие; 

       2. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на 

отстраняването си от учебния час.  

  /2/ При използване на мобилен телефон, технически и електронни средства по 

време на час без разрешение, ученикът е длъжен да ги предаде при поискване на 

учителя до изясняване на случая. 

  /3/ При тежки и системни нарушения на задълженията, определени в този 

правилник, освен санкциите по ал. 1. на ученика може да се наложи мярка намаляване 

на поведението /със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет/; 

  /4/ Освен налагането на санкциите по ал. 1., ученикът може да бъде насочен 

към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, 

допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, 

участие в извънкласни и извънучилищни дейности с оглед недопускане на нарушения и 

на отпадане от училище; 

 /5/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от 

ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на санкция; 

 /6/ Преди налагане на санкция по ал.1. класният ръководител е длъжен да 

уведоми родителя или настойника на ученика и дирекция "Социално подпомагане" по 

местоживеенето му  за извършеното нарушение. 

/7/ Преди налагане на санкция по ал.1. ученикът има право да бъде информиран 

и консултиран от представител на дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене 

на ученика с цел защита на неговите права и интереси.    

/8/ Директорът е длъжен преди налагане на санкциите по ал.1, т.2  и т.3.,  да 

изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението. 

/9/ Санкцията по ал.1 се налага със заповед на директора по мотивирано писмено 

предложение на класния ръководител, а всички останали санкции- със заповед на 

директора по предложение на педагогическия съвет. 

  /10/ Санкцията по ал. 1. т. 3. се налага като крайна мярка при тежки нарушения. 

ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва 

ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на ПС може да 

присъства и родителят или настойникът на ученика. 



  /11/ В заповедта на директора, издадена по реда на ал.1. , се посочват видът на 

санкцията, срокът и причините за налагането им. 

 /12/ Санкциите по ал. 1. т. 2. или 3. влиза в сила от началото на следващата 

учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен 

срок. 

/13/ Санкциите по ал. 1. се заличават с изтичане на съответната учебна година. 

Санкцията по ал.1. т.1 може да се заличи и предсрочно при наличие на основания за 

това. 

 /14/ Санкциите и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в 

личния картон на ученика. 

/15/ Ученик, санкциониран по ал.1. т. 3.  продължава обучението си в друго 

училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО на МОН. 

След заличаване на санкцията ученикът може да продължи обучението си в училището, 

в което е преместен. 

            /16/. За допуснати неизвинени отсъствия учениците се санкционират:  

        -   до 10 неизвинени отсъствия -забележка; 

       -   над 15 неизвинени отсъствия – предупреждение за преместване в друго 

училище; 

       -    над 25 неизвинени отсъствия - преместване в друго училище до края на 

учебната година. 

                 Чл. 121. /1/ Освобождаването на учениците от часовете по физическо 

възпитание и спорт за определен период от време се извършва чрез представяне на 

медицинска бележка, издадена от личния или лекуващия лекар, в която са отразени 

здравословното състояние на ученика, мотивът за освобождаване и срокът за 

освобождаване. 

               /2/ Учениците могат да бъдат освободени по здравословни причини от 

изучаване на предмета “Физическо възпитание и спорт” за учебен срок или година чрез 

протокол на Лекарска консултативна комисия по профила на заболяването или 

експертно решение на РЕЛКК, която определя инвалидността на деца до 16 -годишна 

възраст. Когато учениците са освободени от изучаване на учебния предмет “Физическо 

възпитание и спорт” за учебна година, за срочни и годишни оценки в ЗУД се записва 

текста ”освободен”. 

               /3/ Медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител до 

края на текущата учебна година. 

               /4/ Освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове 

без да участват в занятията. 

                  Чл. 122. Учениците носят материална отговорност за повреждане на 

училищното имущество и за нанесени щети като  възстановяват повредата в срок - 10 

дни от установяване на щетата. Невърнати книги, взети от училищната библиотека, се 

заплащат в двоен размер. 

                 Чл. 123. Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си 

упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, 

етнически и полови различия, се санкционира съгласно ЗПУО.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Г Л А В А    П Е Т А 

                     УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Раздел І.  Директор. 

 

              Чл. 124. /1/ Органите за управление на системата на народната просвета са 

МОН, министърът на образованието и науката,  регионалните управления по 

образование и директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена. 

              Чл. 125. /1/  Директорът, като орган за управление на училището се ползва от 

регламентите за дейността си в чл. 258,ал.1 на ЗПУО. 

                           /2/ Законните разпореждания на директора са задължителни за 

учениците, учителите и другия персонал; 

                           /3/ При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, 

той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището. В 

заповедта се регламентират правата и задълженията на заместника. 

                          /4/ При отсъствие на директора за срок, по-голям от 30 календарни дни, 

началникът на РУО на МОН назначава негов заместник. 

 

               Раздел ІІ.  Педагогически съвет 

 

                 Чл. 126. Функции на ПС на училището като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 

1. Приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години; 

2. Приема Правилник за дейността на училището; 

            3.   Приема Училищен учебен план. 

4.   Приема формите на обучение и организацията на учебния ден. 

5.   Приема годишния план за дейността на училището. 

6.   Приема мерки за повишаване качеството на образованието. 

7.   Приема програма за превенция на ранното напускане на училище. 

8.   Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на децата и учениците от уязвими групи. 

9.   Участва със свои представители в създаването и приемането на етичен 

кодекс на училищната общност. 

10. Запознава се с бюджета на училището и с отчета за изпълнението му. 

11. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси. 

      12. Прави предложения на директора за награждаване и за санкциониране на 

ученици- за налагане на наказанията: „предупреждение за преместване в друго 

училище” и “преместване в друго училище до края на учебната година” . 

       13.  Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и 

обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

 14.  Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване 

изискванията на нормативните актове; 

15.  Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

       16.  Упражнява други правомощия, определени в ЗПУО. 

            17.  Определя униформено облекло и училищни символи и ритуали. 

                 Чл. 127. /1/ ПС включва в състава си директора и всички учители.  



                   /2/ В състава на ПС с право на съвещателен глас могат да участват 

председателят на училищното настоятелство, на обществения съвет и медицинското 

лице, което обслужва училището, както и представител на учениците – при 

необходимост. 

                       /3/ Членовете на ПС могат да правят предложения относно промени в 

обявения дневен ред или за подобряване на организацията и цялостната дейност на 

училището не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието. 

                  /4/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието 

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

                 /5/ За всяко заседание на ПС се води протокол от протоколчик, 

назначен със заповед на директора. В протокола се отразяват дневният ред, резюме на 

изказванията, взетите решения, броят на присъстващите, имената на отсъстващите и 

причините за отсъствието им. 

               /6/ Членовете на ПС могат да отсъстват от заседанията му, ако: 

    1. Са в отпуск в деня на заседанието; 

    2.  Имат други служебни ангажименти и са получили съгласието на  директора. 

                           /7/ При безпричинно отсъствие на член на ПС от заседание, той не 

получава трудово възнаграждение за времето на заседанието. 

     Чл. 128. При необходимост се провеждат оперативки в понеделник през 

голямото междучасие. По това време дежурните учители са по местата си. 

 
                 Г Л А В А   Ш Е С Т А 

  

УЧЕНИЧЕСКИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Раздел І. Ученически съвет на класа 

 

   Чл. 129. Съставът на ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез 

явно гласуване. 

   Чл. 130. Ученическият съвет на класа участва в планиране на тематиката за 

часа на класа; отговаря за спазване правата на учениците и изпълнение на 

задълженията им, регламентирани с настоящия правилник; участва активно в решаване 

проблемите на класа; излъчва представител за участие в ученическия съвет на 

училището. 

 

Раздел ІІ. Ученически съвет на училището 

  

 Чл. 131. Съставът и ръководството на ученическия съвет на училището се 

определя от самите ученици. 

 Чл. 132. Ученическият съвет на училището участва в: 

 1. Планиране на училищната възпитателна дейност. 

 2. Организиране на извънкласните и извънучилищните форми. 

 3. Организиране и провеждане на извънучилищните мероприятия. 

Чл. 133. Ученическият съвет на училището има право да: 

1.Събира парични средства от учениците за културни прояви и 

други  дейности по негова инициатива, свързани с провеждани 

училищни мероприятия; 

2.Предлага на училищното ръководство и ПС мерки за 

подобряване на нещата, за които имат идеи ; 



3.Участва чрез своя председател при необходимост в заседанията 

на ПС. 

 

Раздел ІІІ. Дежурни ученици 

 

 Чл. 134.  /1/ Учениците дежурят в клас по двама за една седмица. 

      /2/ Дежурните ученици идват 10 минути преди започване на първия 

учебен час. 

       /3/ Дежурните ученици: 

  1. Отговарят за дисциплината и работата на учениците от  

 съответната паралелка в учебно време. 

  2. Контролират реда и хигиената в класната стая. 

                        3. Информират дежурния учител на съответния етаж при  

забелязване на нередности, изгубено или повредено имущество. 

  4. Отговарят за опазване на училищното имущество. 

  5. Под ръководството на дежурните учители отговарят за  

техническата организация на учебния процес като: изтриват черната дъска; подпомагат 

учителите в подреждането на класните стаи и кабинетите при подготовката им за 

практическо занятие и учебния час. 

 
 

                  Г Л А В А    С Е Д М А 

 

              УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

  Чл. 135. В училището се води задължителна училищна документация съгласно 

чл.248 от ЗПУО и Държавния образователен стандарт за информацията и документите. 

     

                /1/ Лицата, водещи и отговарящи за конкретен документ от ЗУД, се 

определят със заповед на директора. 

 

 
                 Г Л А В А    О С М А 

 

                    УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО 

 

 Чл. 136. В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна 

инвентаризация и брак на дълготрайните материални и нематериални активи на 

училището. 

 Чл. 137. Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен от 

директора на училището. 

 Чл. 138. За съхранението на училищното имущество отговорност носи 

материално-отговорното лице, което изготвя годишен счетоводен отчет за 

фактическото състояние на активите и води необходимата инвентарна документация. 

 Чл. 139. Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са длъжни 

да опазват училищното имущество и сграда. 

 Чл. 140. Ученик, повредил училищното имущество възстановява нанесената 

щета в 10-дневен срок. 

           Чл. 141. Представител на педагогически и непедагогически персонал, унищожил, 

повредил или изгубил поверено му училищно имущество, го възстановява или заплаща 

цената му. 



     

 

 
                Г Л А В А    Д Е В Е Т А 

 

                ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Раздел І. Синдикални организации 

 Чл. 142. Работниците и служителите от училището имат право да се сдружават в 

синдикални организации и съюзи за защита на своите  интереси в областта на труда и 

социалното осигуряване. 

           Чл. 143. Представляващият синдикалната организация в училище, представя на 

директора списък на членуващите на работодателя през шест месеца – месец Януари и 

месец Юни. 

 

                                 
                         Г Л А В А    Д Е С Е Т А 

 

                 РОДИТЕЛИ 

 

   Чл. 144. Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при 

обучението и възпитанието на техните деца. 

 Чл. 145. Родителите имат право:  

                /1/ да получават периодично 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 ръководството на училището и с класния ръководител и 

учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в 

друго удобно за двете страни време; 

               /3/ да се запознаят с училищния учебен план; 

               /4/ да участват в родителските срещи; 

               /5/ да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

               /6/ да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани,  

когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

              /7/ да участват в училищното настоятелство, когато е създадено такова 

              /8/ да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 

              /9/ най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието,с кариерното 

ориентиране и с личностното развитие на децата им; 

Чл. 146. Родителите са длъжни: 

                  /1/ да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като 

уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика; 

                  /2/ да запишат детето в първи клас или ученика в училище в случаите на 

преместване в друго населено място или училище; 

                 /3/ да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за 

спазването му от страна на ученика; 

                 /4/ да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището, при записване на ученика; 

                /5/ да оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да  

създават необходимите за това условия; 



                /6/ да създават добри навици за учебен труд у своите деца; 

                /7/ редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на  

детето си  и да удостоверяват това с подписа си; 

              /8/ редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика като 

участник в образователно- възпитателния процес; за спазване на училищната 

дисциплина; за уменията му на общуване с учениците и учителите и интегрирането му 

в училищната среда; да посещават редовно родителските срещи; да поддържат връзка с 

класния ръководител и учителите; 

              /9/ да уведомяват писмено класния ръководител при отсъствие на детето по  

семейни причини; 

              /10/ да контролират детето си  при самоподготовката в къщи; 

              /11/ да възпитават децата си  в посока отделяне на повече време за четене;  

             /12/ да подбират, обсъждат и контролират телевизионните предавания,  

които гледа детето им; 

             /13/ да контролират времето, което детето отделя за занимания и работа  

с компютър; 

             /14/ да помагат на децата си за добра организация на времето, с което 

разполагат; за съставяне и спазване на дневен режим; 

             /15/ да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към 

училището, учителите и училищната институция; 

             /16/ да оказват помощ и контролират поведението на децата си; 

             /17/ да посещават училищните мероприятия, да съдействат за тяхното 

провеждане и осъществяват контакт с други родители и съученици на детето си; 

             /18/ да окуражават и насърчават детето си, но когато е необходимо, да го  

критикуват; 

             /19/ да изпращат детето си на училище в добър и прилежен външен вид,  

съответстващ на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите 

нрави; 

             /20/ да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг 

педагогически специалист в подходящо за двете страни време. 

 
       Г Л А В А    Е Д И Н А Д Е С Е Т А 

 

                 ПОМОЩЕН  И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ   
 

        Чл. 147. Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят 

съгласно КТ, длъжностните характеристики и Правилника за вътрешния трудов ред на 

училището. 

        Чл. 148. За изпълнението на възложената работа обслужващия персонал 

/чистачи, работник по поддръжка, общ работник/ се отчита на училищното ръководство 

и на домакина на училището. 

                   Чл. 149. Познава и прилага Закон за защита срещу дискриминацията. Не 

допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, 

етническа принадлежност и религия. 

                   Чл. 150. Лицата, съзнателно подпомогнали и подстрекавали извършването 

на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу 

дискриминацията. 

 

 
      Г Л А В А    Д В А Н А Д Е С Е Т А 
 



      ФИНАНСИРАНЕ 

       Чл. 151. Финансирането на дейността на училището се осъществява със 

средства от държавния бюджет, бюджета на общината, европейски фондове и програма 

и други източници; 

       Чл. 152. Размерът на средствата се определят от: 

                  /1/ съдържанието на дейностите по възпитанието и обучението на учениците; 

                  /2/ вида и спецификата на училището и формата на обучение; 

                  /3/ обективни географски и демографски характеристики на общината, 

оказващи влияние върху достъпа на образование;            

       Чл. 153. Чрез държавния бюджет са осигуряват средства за:  

                   /1/ издръжка на дейностите по възпитание и обучение на учениците; 

                   /2/ подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; 

                   /3/ развитие на училището; 

                   /4/ изпълнение на национални програми за развитие на образованието.  

       Чл. 154. Директорът на училището разработва и отговаря за разходването на  

бюджета в съответствие с бюджетната процедура, която му дава право: 

                    /1/ на второстепенен разпоредител с бюджет; 

                    /2/ да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, 

в т. ч между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 

                   /3/ да се разпорежда със средствата на училището; 

                   /4/ да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, 

преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на 

учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в 

подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план. 

                  Чл. 155. Директорът представя разходите по бюджета всяко тримесечие пред 

обществения съвет и пред общото събрание на работещите в училище. 

       Чл. 156. Средства за подпомагане на училището могат да се набират и чрез 

УН под формата на дарения, спонсорство, благотворителна дейност и други дейности. 

 

 
ГЛАВА  ТРИНАДЕСЕТА 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ 
И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

 
Чл. 157. С тази инструкция за приемане и отчитане на сигнали за корупция и 
жалби на 

граждани и юридически лица, наричана по-нататък в текста “Инструкция”, се 

определят 

условията и редът за: 

- приемането и отчитането на сигнали за корупция и жалби; 

- процедурата за разглеждането им; 
- воденето на регистър за сигнали за корупция и жалби на граждани и 

юридически лица в ОУ „Св. Климент Охридски“. 

Чл. 158.  Мерки срещу корупцията: 

- приет е Етичен кодекс на общността , утвърден със заповед на директора; 

- приети са Вътрешни правила за работната заплата на служителите в 

училището,утвърдени със заповед на директора, с които се уреждат 

въпросите, свързани с работната заплата  на служителите в училището, 

вида и размера на допълнителните възнаграждения, както и 



условията за тяхното получаване; 
- предотвратяване случаите на конфликт на интереси чрез декларации, 
попълвани ежегодно от учителите на основание чл.  220    от

 Закона за предучилищното и училищното образование;  

- създадени са Вътрешни правила за квалификацията на учителите в 

училището. 
Чл. 159. (1) ОУ „Св. Климент Охридски“ предоставя следните канали за достъп на 

сигнали за корупция и жалби на граждани: 

- по пощата на адреса на ОУ „Св. Климент Охридски“ 

- по електронната поща на училището: 

 (2) Всички жалби и сигнали, получени в ОУ „Св. Климент Охридски“ по 

каналите за достъп, се регистрират от ЗАС. 

                Чл. 160. Постъпилите в деловодството и регистрирани във входящия регистър 

документи (писма, сигнали, жалби, заявления, искания и др.) се предават от ЗАС на 

директора. 

Чл.  161. (1)  Директорът прави предварителен преглед на документите  и 

определя дали предметът на документа е от компетентността на ОУ „Св. 

Климент Охридски“. 

 

2) Ако бъде констатирано, че документът не е от компетентността на 

училището, той се препраща по компетентност  на съответната институция 

и писмено се уведомява подателят.  
(4) Ако бъде констатирано, че документът, съдържащ сигнал за корупция /  жалба не е 

подписан и е анонимен, то той се оставя без движение. 
 

Чл. 162.  Ако директорът констатира, че сигналът за корупция / жалбата е от 

компетенцията на ОУ “Св. Климент Охридски“ стартира процедурата за разглеждане 

на сигнал за корупция/  жалба.  Процедурата започва с резолюция на директора и 

назначаване на комисия за разглеждане на жалбите и сигналите. 

Чл.  163.  (1) Директорът определя със заповед за всеки конкретен случай 

назначава служители от училището, които да участват в разглеждането на сигнала за  

корупция /  жалбата, като заповедта включва и срок за работата на комисията.  

(2) В състава на всяка комисия за разглеждане на жалби и сигнали 

задължително се включват представители съответно от педагогически или 

непедагогически специалисти.  

При фактическа или правна сложност могат да се назначават комисии в по-

широк състав. 

Чл.  164.  (1) Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите събира, 

обобщава и анализира всички необходими доказателства (вкл. Взема писмени 

обяснения от проверявания служител) за изясняване на обстоятелствата по 

сигнала за корупция  / жалбата. След събиране на всички доказателства се 

съставя констативен протокол, към който се прилагат всички събрани 

материали. Протоколът се подписва от членовете на комисията. 

(2) Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите изготвя доклад и го 

предава заедно с протокола и събраните доказателства на директора. 
Чл.  165.  Директорът се произнася по доклада на комисията в седемдневен 
срок от предаването му с мотивирано решение. Копие от решението на 
директора се изпраща до жалбоподателя, с обратна разписка. 

Чл.  166. Документите по преписките, протоколите и докладите на комисията 

за разглеждане на жалбите и сигналите се архивират в досието на служителя. 



                Чл.  167. Всички постъпили документи, регистрирани съгласно процедурата по      
Чл.  168.  И образуваните преписки по реда на чл. 165, се завеждат в деловодството в 
специална книга "Регистър за сигнали за корупция / жалби". 
 

             ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

             §1. Правилникът се изготвя на основание на ЗПУО, държавните образователни 

стандарти и  чл.181. от КТ и е приет на заседание на ПС, проведено на 11.09.2018 

година.     

             §2. Правилникът влиза в сила от 17. 09. 2018 год. и отменя действащия до тази 

дата правилник. Промени в него през годината могат да бъдат внасяни при публикуване 

на нормативен документ, касаещ дейността на училището като институция. 

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

неуредени с този правилник или с други нормативни актове въпроси. 

            §4. Директорът може да отменя издадени от него  заповеди, поради отпадане на 

основанието, на което са издадени, причината за издаването им или по други 

съображения. 

            §5 Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния 

правилник. 

            §6. Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, 

педагогическия и непедагогическия персонал и учениците. 

           §7. Класните ръководители запознават учениците и родителите им с Правилника 

на училището най-късно до 4 учебни седмици от началото на учебната година. 

           §8. Директорът запознава училищния персонал с Правилника за дейността на 

училището и длъжностните характеристики в 3-дневен срок от издаването им срещу 

подпис.  

           §9. Неизпълнението на настоящия Правилник за дейността на училището е 

нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване работниците, 

служителите и учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ 

и ЗПУО. 

Запознати:                 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  

Подпис на 

лицето 

1.  Бойка Темелкова Учител, начален етап  

2.  Мария Капитанова Ст. учител, начален етап  

3. Ани Праматарова Ст. учител, начален етап  

4. Дафинка Велева Ст. учител, начален етап  

5.  Нелко Копривленски Учител, ООП в ПЕ  

6. Албена Йовчева Учител, ООП в ПЕ и НЕ  

7.  Мая Малтъзова Учител по ООП в ПЕ  

8.  Гълъбина Тарева Учител, ООП в ПЕ  

9. Наталия Трифонова Учител, ООП в ПЕ  

10. Иван Халачев Учител, ООП в ПЕ  

11. Киприяна Траханова Учител, ЦДО в НЕ  

12.  Иван Халевачев Ст. учител, ЦДО в ПЕ  

13. Иван Куманичлиен Домакин/ЗАС  

14. Митко Джамбазов Чистач/хигиенист  



            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


