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ГЛАВА ПЪРВА
 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1  Средно общообразователно училище “Христо Ботев” – Баните е общинско
училище от интернатен и полуинтернатен тип. В училището се обучават ученици от І до ХІІ
клас – общообразователни непрофилирани паралелки.

Чл.2  (1) Училищното образование според съдържанието на подготовката е
общообразователно.

          (2) Общообразователното образование се осъществява в паралелки от І до
ХІІ клас. То осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения
на по-високо равнище чрез ЗИП и СИП.

         (3) Училището e на делегиран бюджет.
Чл.3  (1) Учениците ползват правото си на безплатно образование.

1. Не заплащат такси за училищното обучение;
2. Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на

интересите и способностите си;
3. Ежедневно пътуващите ученици ползват безплатен транспорт;
4. Учениците със специални образователни потребности ползват безплатна

храна.
Чл.4  (1) Училището разполага с:

1. Наименование, седалище, официален адрес;
2. Собствен кръгъл печат и печат с герб;
3. Банкова сметка;
4. Номер и шифър на Булстат;

          (2) Училището има право да:
1. Се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства ;
2. Определя вътрешната си организация;
3. Избира начина на приемане на учениците в съответствие с номативните

актове;
4. Определя организацията на обучение и възпитание;
5. Издава документи за завършен клас, степен на образование и за

професионалната квалификация.
          (3) Училището носи отговорност за:

1. Изпълнение на държавните образователни изисквания;
2. Създаване на условия за опазване на живота и укрепване здравето на

учениците по време на обучението и възпитанието им;
3. Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на

материално-техническата база;
4. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в

стараната, ограничават проявата и свободите на личността или нарушват
учебно-възпитателния процес.

5. Светското образование не допуска налагането на идеологически и
религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата
на пол, народност, етническа принадлежност и религия.



РАЗДЕЛ І
УЧИЛИЩА

Чл.5 Училището е образователно-възпитателна институция в системата на
народната просвета, което осигурява завършването на клас и придобиването на степен на
образование.

Чл.6 (1) Училищното образование според съдържанието на подготовката е общо.
(2) Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум

и на знания и умения на по-високо равнище чрез задължителноизбираемата или чрез
профилираната подготовка съгласно държавните образователни изисквания за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

Чл.7. (1) Училищното образование според степента е средно.
          (2) Основното образование се осъществява на два етапа – начален и

прогимназиален.
          (3) Началният етап е от І до ІV клас включително.

    (4) Прогимназиалният етап е от V до VІІІ клас включително.
    (5) Средното образование е с четиригодишен срок на обучение след

завършено основно образование.
Чл.8 (1) В І клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна

година. 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.

Чл.9 (1) Училището се избира от родителите или настойниците, като при по-голям
брой желаещи с предимство се записват децата, живеещи в района на училището, определен
от общината.

Чл.10. (1) За деца, които следва да постъпят в І клас, но здравословното им
състояние на позволява това, училищното обучение се отлага с решение на диагностична
комисия към регионалния инспекторат по образование.

Чл.11. (1) Учениците от І до ІV клас могат да се преместват в друго училище през
време на цялата учебна година.

(2) След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището
уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи
на задължително училищно обучение.

(2) Директорът на приемащото училище в 7-дневен срок от записването на
преместения ученик писмено уведомява общината по местоживеенето му и директорът на
училището, в което се е обучавал.

Чл.12. (1) На учениците, завършили І клас, училището издава удостоверение, в
което се вписва обща годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни
предмети.

(2) Завършването на ІІ и ІІІ клас се удостоверява с ученическа книжка.
(3) На учениците, завършили ІV клас, училището издава удостоверение за

завършен начален етап на основно образование.
Чл.13. (1) Учениците, завършили началния етап на основното образование,

продължават обучението си в V клас.
Чл.14. Учениците от V до VІІІ клас могат да се преместват в  друго училище при

условия и по ред, определени от приемащото училище, през време на 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, в което
ученикът се е обучавал.

Чл.15. (1) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното
образование се удостоверява с ученическа книжка.

(2) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в
училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит,



за постъпване от VІ, VІІ  или от VІІІ клас в спортни училища, от VІІ или от VІІІ клас в
професионални училища и професионални гимназии и в паралелки за професионално
обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища,
както и по тяхно желание.

Чл.16. (1) На учениците, завършили VІІІ клас, училището издава свидетелство за
основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата
на народната просвета.

Чл.17. (1) На учениците, завършили основно образование, могат да продължат
обучението си в ІХ клас на средни общообразователни училища, гимназии, професионални
гимназии, професионални училища, училища по изкуствата, специални училища или в
паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и
специални училища и в гимназии.

(2) Учениците, завършили VІІ клас, могат да продължат обучението си в VІІІ клас
на профилирани гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни
училища или в профилирани паралелки в средни общообразователни училища или в
гимназии или в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни
общообразователни и специални училища и в гимназии.

Чл.18. (1) Приемането по утвърден държавен план-прием се извършва:
1. за ученици, завършили основно образование.
(2) С държавния план-прием се определя броят на учениците в училището.
(3) Държавния план-прием се утвърждава за всяка учебна година в срок до 30 март

със заповед на началника на регионалния инспекторат по образование – за
общообразователните  паралелки.

(4) Редът и организацията за провеждане на държавните зрелостни изпити се
определят с наредба, издадена от министъра на образованието и науката.

(5) Промяна в утвърдения държавен прием за училищата може да се извършва в
срок до 30 април със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на
началника на регионалния инспекторат по образованието при доказана потребност и след
съгласуване със съответните финансиращи органи, комисията по заетостта към областния
съвет за регионално развитие и регионалните структури на работодателите.

Чл.19. (1) Учениците  могат да се преместват в паралелка на същото или в друго
училище при наличие на свободни места в приемащото училище.

(2) за свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием,
които включват:

1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(3) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от

освобождаването им в училището и в регионалния инспекторат по образованието.
(4) Преместването на учениците се извършва, както следва:
1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края

на всеки учебен срок – по същия профил или професия и при смяна на профилирана
паралелка или професия в непрофилирана паралелка;

2. след успешно завършен клас при смяна на:
а) професията с профил или с непрофилирана паралелка;
б) непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.
(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат

приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.
Чл.20. (1) Учениците могат да се преместват при условията на чл.20, ал.4, т.1 над

утвърдения държавен план-прием в следните случаи:
1. по социални или здравословни причини;
2. при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите

или настойниците.



Чл.21. При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал,
издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща изисканото от директора на
приемащото училище копие от личния картон на ученика. В случаите, когато ученикът е
подлежащ на задължително училищно обучение, преместването се извършва при спазване и
на изискванията по чл. 11, ал.1 и 2.

Чл.22. Учениците не могат да се преместват:
1. в последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана гимназиална

паралелка с профилирана; профил с друг профил; професия с профил;
2. в последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия,

профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.
Чл.23. (1) Завършването на гимназиален клас – ІХ, Х, ХІ се удостоверява с

ученическа книжка.
(2) на ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава

удостоверение за завършен клас.
Чл.24. (1) Учениците, завършили ХІІ клас, полагат държавни зрелостни изпити,

които се организират съгласно държавното образователно изискване за системата за
оценяване.

(2) На учениците, положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава
диплома за завършено средно образование съгласно държавните образователни изисквания
за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите
за системата на народната просвета.

(3) Учениците полагат  държавен зрелостен изпит по български език и литература
и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети от задължителната
подготовка съгласно учебния план, по който се е обучавал.

(4) Дипломата по ал.1 се издава от училището, в което ученикът е завършил ХІІ
клас.

(5) В случаите, когато ученикът не е положил успешно държавните зрелостни
изпити  се издава удостоверение за завършено средно образование.

Чл.25. Получената оценка на държавен зрелостен изпит за придобиване на средно
образование е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът може да се яви
отново на съответния изпит без ограничения за възраст и брой изпитни сесии.

Чл.26. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за
завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основно образование,
диплома за завършено средно образование, свидетелство за професионална квалификация  се
издава от директора на училището, издало оригиналния документ.

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че
документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

Чл.27. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която
е видно, че оригиналният документ е издаден.

(2) В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат,
заинтересуваните лица могат да установят правата си по съдебен ред.

Чл.28. (1) Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно
изискване за документите за системата на народната просвета.

(2) За издаване на дубликат се заплаща такса, определена със заповед на
министъра на образованието и науката.



ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ І

ФОРМИ    НА    ОБУЧЕНИЕ

Чл.29. Училището предлага следните форми на обучение: дневна и самостоятелна.
Чл.30. В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и

групи, а за самостоятелната форма обучението се организира за отделен ученик.
Чл.31. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда

между 7 и 19 часа в учебните дни.
Чл.32. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която

учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно
училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:
1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини

не могат да се обучават в дневна форма на обучение, след решение на педагогическия съвет;
2. лица навършили 16-годишна възраст.
3. за ученици в ХІІІ клас – професионални паралелки.
(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със

заповед на директора на училището.
Чл.33. (1) Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на

обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата
на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна или в самостоятелна форма на обучение,
могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на
формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:

1. от дневна в самостоятелна форма на обучение.
(3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.
Чл.34. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на

обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавното
образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават
равни права на завършилите.

РАЗДЕЛ ІІ

ОРГАНИЗАЦИОННИ     ФОРМИ

Чл.35 (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.
           (2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година.
           (3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.
Чл.36 (1) В зависимост от броя на приетите ученици класове се разделят на

паралелки.
           (2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на

българската азбука, които се поставят след номера на класа.
     (3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да

се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки.



Чл.37. (1) Броят на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и
индивидуалното обучение се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

           (2) Разпределението на учениците по паралелки става от директора на
училището.

           (3) В началото на учебната година директорът определя със заповед
класните ръководители на всички паралелки.

           (4) Класният ръководител организира и провежда часа на класа,
извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за
съответната паралелка.

РАЗДЕЛ ІІІ

УЧЕБНО    ВРЕМЕ

Чл.38 (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове,
учебни седмици, учебни дни и  учебни часове.

           (2) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна,
пролетна, Великденска и лятна ваканция. Учениците в І клас ползват и допълнителни дни за
отдих през първия учебен срок.

Чл.39 (1) Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с
продължителност 12 месеца.

           (2) Учебните занятия са в продължителност не повече от 38 и не по-малко
от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

           (3) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.
Чл.40 Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната, както и дните

за отдих на учениците от І клас и други неучебни дни  се определят със заповед на
министъра на образованието и науката.

Чл.41 (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може
да бъде повече от:

      1. Двадесет и два учебни  часа – в І и ІІ  клас;
      2. Двадесет и пет учебни  часа - в ІІІ и ІV клас;
      3. Тридесет учебни часа - в V, VІ, VІІ и VІІІ клас;
      4. Тридесет и два учебни часа - в ІХ, Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ клас;
     (2) Часът на класа и третият допълнителен час по физическо възпитание и

спорт (модул) се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на
задължителните учебни часове.

Чл.42 (1) Организацията на учебния ден е целодневна за учениците от І до V клас,
пътуващите VІ – VІІІ клас и за учениците от интернатната група.

           (2) Седмичното разписание на учебнита занятия се съобразява с
психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се
разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се
утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки
учебен срок.

Чл.43 (1) Продължителността на учебния час е:
         1. Тридесет и пет минути - в І и ІІ клас;

            2. Четеридесет минути - в ІІІ и ІV клас;
            3. Четеридесет и пет минути – в V – ХІІ клас – в дневна форма на обучение;

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10
и не повече от 30 минути.



РАЗДЕЛ ІV

СЪДЪРЖАНИЕ   НА    УЧИЛИЩНОТО
ОБУЧЕНИЕ

Чл.44. (1) Учебното съдържание в училищното обучение се групира в
общообразователна и професионална подготовка.

(2) Общото образование се осъществява чрез общообразователна подготовка.
Чл.45 (1) Общообразователната подготовка е задължителна,

задължителноизбираема и свободноизбираема  се осъществява чрез учебни предмети,
гупирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

           (2) Задължителната подготовка осигурява постигането на
общообразователния минимум в зависимост от степента на образование.
Общообразователният минимум за началния и прогимназиалния етап на основното
образование е еднакъв и задължителен за всички видове училища. Общообразователният
минимум за гимназиалния етап на средното образование включва:

1. културно-образователните области по чл.10, т.1, 2, 3, 4, 5 и 8 от Закона за
степента на образование, общообразователния минимум и учебния план – за всички видове
училище;

2. културно – образователни области по чл.10, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 от Закона за
степента на образование, общообразователния минимум и учебния план – за всички
гимназии от ІХ до ХІІ клас включително, профилирани гимназии и  СОУ от І до ХІІ клас
включително.

           (3) Задължителноизбираемата подготовка осигурява знания и умения на по-
високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области.

           (4) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните
предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени
на учениците за избор, и се предвиждат извън задължителните учебни часове.

Чл.46. Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното
от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и
потребности на учениците в областта на изкуствата и спорта.

Чл.47 (1) Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети,
включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове;
годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по
задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на
учебната година и описание на организацията на обучението в училището.

(2) училищния учебен план се разработва въз основа на учебните планове и
разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и
свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на
учениците и възможностите на училището.

(3) училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет на
училището и се одобрява от началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл.48. (1) Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас
целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

(2) Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с
експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по образование и се
утвърждават от началника на Регионалния инспекторат по образованието, а тези за
свободноизбираема подготовка – от директора на училището.



РАЗДЕЛ V

ФОРМИ   ЗА   ПРОВЕРКА    И   ОЦЕНКА

Чл.49. (1) Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се
оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.

(2) Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и
практически форми.

Чл.50.(1) Текущата проверка се осъществява от учителите, системно през първия и
втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.

(2) Периодичната проверка се осъществява от учителите по график, утвърден от
директора на училището.

(3) Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват от упълномощени
длъжностни лица от регионалните инспекторати по образованието и от Министерството на
образованието и науката.

(4) Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се
осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на
училището, съобразени с Наредба № 3 за системата на оценяване.

Чл.51. (1) Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се
оценяват с отличен(6), много добър (5), добър (4), среден (3) и слаб (2) и съгласно
държавното образователно изискване за системата на оценяване.

            (2) В случаите, когато знанията и уменията на учениците се оценяват по
друг начин, оценките им се приравняват към оценките по ал.1.

Чл.52. (1) Текущите, срочните и годишните оценки се вписват в ученическата
книжка и в дневника на класа. Годишните оценки на учениците от І до VІІІ клас се вписват и
в главната книга, а срочните и годишните оценки на учениците от ІХ до ХІІ клас – в личния
картон на ученика.

(2)  Оценките от изпитите се вписват в съответни изпитни протоколи и в личния
картон на ученика.

Чл.53. Условията и редът за осъществяване на проверката и оценката на знанията
и уменията на учениците се определят съгласно държавните образователни изисквания за
степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за професионалното
образование и обучение и за системата за оценяване.

Чл.54. Поставената оценка на входното равнище е част от минималния
задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

Чл.55. Като текуща оценка се вписва и оценката от проведено външно оценяване
извършено чрез изпитвания по чл.5, ал.1, т.3 от наредба № 3 от 15 април 2003 г. на МОН за
системата на оценяване.

РАЗДЕЛ VІ

ЗАВЪРШВАНЕ    НА КЛАС

Чл.56 (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната
и задължителноизбираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).

          (2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от
задължителната и задължителноизбираемата подготовка, полагат поправителни изпити по
тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните



поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятие през месец юни
или юли и от 1 до 13 септември по ред, определен със заповед на директора на училището.

    (3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински
документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се явят на
допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището,
но не по-късно от 10 октомври.

          (4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от
задължителната и задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на
допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителните изпити, повтарят
класа.

          (5) Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, при
повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка
слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

    (6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по
учебни предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка на редовните
и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не
повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна
сесия и в сесиите по ал.2.

Чл.57.  Поправителни изпити не се полагат от учениците  І – ІV клас. Когато
годишната оценка по някои от учебните предмети е слаб (2) се организира допълнително
обучение в извънучебно време преди началото на следващата учебна година.

Чл.58. Не се полагат изпити за определяне на срочна оценка за учениците от
началния етап на основно образование, обучавани във индивидуална или в самостоятелна
форма на обучение.

Чл.59 (1) Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита
за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за
последния клас от съответната степен на образование.

           (2) Изпитите по ал.1 се полагат при условия и по ред, определени със
заповед на директора, върху учебното съдържание за съответния клас и гимназиалния етап.

     (3) Получената оценка на изпит по ал.1 е окончателна. Когато получената
оценка е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит.

РАЗДЕЛ VІІ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И ЗА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Чл.60 (1) В удостоверението за завършен първи клас се вписва обща годишна
оценка с думи за резултата от обучението по всички учебни предмети.

           (2) В удостоверението за завършен начален етап на основното образование
се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас от задължителната и
задължителноизбираемата подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка,
определени с училищния учебен план.

Чл.61 В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните
оценки по учебни предмети, определени с учебния план, по който се обучават учениците.

Чл.62 В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по
учебните предмети, определени с учебния план.

  Чл.63 (1) В дипломата за завършено средно образование се вписват броят на
учебните часове по изучаваните учебни предмети – за дневна и самостоятелна форма на



обучение, оценките по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или
професионална подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с
учебния план. В дипломата се вписват и оценките от държавните зрелостни изпити.

            (2) В удостоверението за завършено средно образование се вписват броят
на учебните часове по изучаваните учебни предмети – за дневна или самостоятелна форма на
обучение, оценките по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или
професионална  подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с
учебния план на училището.

Чл.64. (1) Удостоверението за завършен клас и удостоверението за завършен
начален етап на основното образование съдържат следните задължителни реквизити:

1. данни, идентифициращи притежателя на документа;
2. данни за обучението на притежателя на документа – вид, наименование и

местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; резултати
от обучението; подпис на директора; регистрационен номер и дата; серия и
номер – за свидетелството за основно образование;

3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището.
(2) Дипломата за завършено средно образование съдържа следните задължителни

реквизити:
1. данни, идентифициращи притежателя на дипломата;
2. данни за обучението на притежателя на дипломата – вид, наименование и

местонахождение на училището; форма на обучение; срок на обучение; броя на учебните
часове – за дневна или самостоятелна форма на обучение, оценките по учебните предмети  и
от държавните зрелостни изпити, номер и дата на протокола на държавната зрелостна
комисия; подпис на директора; серия и номер на дипломата; регистрационен номер и дата;

3. наименование на държавата по Конституция; държавен герб и печат с държавен
герб.

(3) Удостоверение за допълнителни данни при кандидатстване във висше училище
се издава по искане на ученика и съдържа следните задължителни реквизити:

1. пълно наименование и местонахождение на училището, издало
удостоверението;

2. данни, идентифициращи притежателя на удостоверението;
3. данни за обучението на притежателя на документа – учебната година през която

завършва 12-и клас, серия, номер и регистрационен номер и дата на дипломата за средно
образование;

4. общ успех, формиран от оценките по заявените от ученика балообразуващи
учебни предмети, съгласно изискванията на приемащото училище в съответната държава, в
която кандидатства;

5. наименование на държавата, пред чието висше училище ще послужи за
кандидатстване удостоверението;

6. име и фамилия на директора, подпис, кръгъл печат на училището и дата на
издаване;

7. други обстоятелства – посочват се други необходими данни за кандидатстване,
заявени от ученика.

(4) Удостоверението за завършено средно образование съдържа следните
реквизити:

1. данни, идентифициращи притежателя на удостоверението;
2. данни за обучението на притежателя на удостоверението – вид, наименование и

местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; профил, специалност,
професия, оценки от обучението, срок на обучение, име, фамилия и подпис на директора на
училището, име, фамилия и подпис на класния ръководител, регистрационен номер и дата;

3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат с държавен герб на
училището.



ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ І

ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл.65 (1) Директорът организира цялостната дейност в училището и осигурява
условия за провеждане на нормален образователно-възпитателен процес.

    (2) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на
дискриминация в училището.

(3) Учителят в училището организира и провежда образователно-
възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на
учениците, съдейства за полноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

           (4) Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни
дейности с учениците извън задължителните учебни часове.

Чл.66 (1) За заемане на длъжностите “учители” и “възпитател” се изисква диплома
за завършена степен на висше образование “магистър”, “бакалавър” или “специалист”.

(2) Условията и редът за заемането на длъжностите по ал.1 се определят
съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и
квалификация.

Чл.67 Длъжностите по чл.67, ал.1 не могат да се заемат от лица, които:
1.  са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено

престъпление;
2. са лишени от право да упражняват професията си;
3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето

на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и
науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл.68. 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 комуникационните технологии;

2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и
при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му
задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;
6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните

си задължения.
Чл.69 Учителят има следните задължения:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите
задължения, включени в длъжностната му характеристика;

2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на
учебните предмети "чужд език", да общува с учениците на книжовен български език и да ги
подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни
часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;



4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
6. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;
7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и

развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за
общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна
работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на
тяхното право да вземат решения;

9. да не ползва мобилен телефон по време на час;
10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън

тях - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;
11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му

на учител и на добрите нрави;
12. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на

повишена опасност.
(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя

или в друго удобно за двете страни време.
(3) Директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет определя

конкретните изисквания по ал. 1, т. 11.
Чл.70 Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му

достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.
Чл.71 Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу

заплащане при наличие на конфликт на интереси.
Чл.72. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни

задължения:
1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за
уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда,
като периодично и своевременно информира родителите;

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

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове,

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

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с
ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване
на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик;
7. да организира и да провежда родителски срещи;
8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да

организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на

учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по
съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за
общуване и интегриране в училищната среда;

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед
усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;



12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от
паралелката;

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.
(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни

въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на
специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с
успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя
на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

(4) Уведомява родителите за нанесени щети и начина за възстановяване от ученика.

РАЗДЕЛ ІІ
УЧЕНИЦИ

Чл.73. Ученикът има следните права:
1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията,

както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при
спазване изискванията на нормативните актове;

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно
правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната
дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при
поискване;

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да
бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и
способности;

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава
защита при накърняване на правата и достойнството му;

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при
условия и по ред, определени в нормативен акт;

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от
директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и
способностите си;

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

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в
учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на
училищната общност;

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на
цялостната училищна дейност;

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси,
засягащи негови права и интереси.

Чл.74 (1) Ученикът има следните задължения:
1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му

традиции;
2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените

форми на обучение;
3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му

на ученик и на добрите нрави. Не може да се явява в училище с къси панталони и потници,
обувки с висок ток, украшения и гримове.

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището,
когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за
дейността на училището;



5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не
прилага физическо и психическо насилие;

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и
алкохол;

7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време
на час без разрешение на учителя;

8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения,
както и на съучениците си по време на учебните часове;

9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена
опасност;

10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на
Закона за закрила на детето;

11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището.
При нанасяне на материални щети се възстановяват в срок от една седмица;

12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на
учителя или директора;

13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
(2) В правилника за дейността на училището се описват всички елементи на

униформеното облекло на учениците, както и конкретните изисквания по ал. 1, т. 3.
(3) Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и

задължения за учениците, доколкото те не противоречат на този правилник.
(4) Неизпълнението на задълженията, предвидени в ППЗНП и в правилника за

дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.
Чл.75 (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който

членува. Тези документи се представят първия ден при идването на ученика след
отсъствието;

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя до Директора на
училището освен регламентираните дни със заповед на  Министъра на образованието и
науката.

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа
на заявление от родителя.

Чл.76. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено
отсъствие.

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат
за един учебен час неизвинено отсъствие.

Чл.77. (Нова – протокол на ПС от 24.02.2011 г.) ал. (1) На ученик, който по
уважителни или неуважителни причини отсъства в рамките на 30% от задължителния брой
часове за всеки учебен срок по предмет от учебния план в ЗП и ЗИП, не може да му бъде
поставена срочна или годишна оценка. В тези случаи се прилагат разпоредбите на ал.2, 3 и 4
на чл.77 от ПДУ.

(2) Ученик, обучаван в дневна форма, чийто отсъствия не позволяват оформяне на
срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или
задължителноизбираема подготовка, директорът на училището по предложение на
педагогически съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и
уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

(3) В случаите по ал.1 и ал.2 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната
година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

(4) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални
образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

Чл.78. Броят на отсъствията на ученика се отбелязват в дневника на класа и
веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.



     Чл.79. (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 и на средно образование класният ръководител
изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна
част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно
образование.

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

Чл.80. (1)  За неизпълнение на задълженията си, определени с ППЗНП и с
правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

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

време;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици,

навършили 16-годишна възраст.
(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с

оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и
здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Тези дейности
да бъдат: почистване на класната стая, почистване на коридорите, почистване на района
около училището.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на
ППЗНП или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му
позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище
до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява
родителя.

(4) (Изм. – протокол на ПС от 24.02.2011 г.) 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. При изпълнение на мярката «отстраняване от учебен час»:

1. ученикът се поема от пом.-директора на училището до края на учебния час.
Помощник-директорът води дневник за отстранените от час ученици, в който вписва: трите
имена на отстранения ученик; класа; учебния предмет, от който е отстранен ученикът;
описва дейността си с ученика и неговото поведение; полага подписа си; подписва се и
учителят, отстранил ученика.

2. учителят, отстранил ученик от учебен час, след часа уведомява родителите на
отстранения ученик чрез ЗАСК, който му предоставя трите имена на родителя и GSM за
връзка. Уведомяването става от служебния телефон на училището.

3. ЗАСК изпраща писмено съобщение на родителите на отстранения от учебен час
ученик със следния текст: „Ученикът (трите имена), от … клас е отстранен от учебен час по
…..”, подписано от учителя, отстранил ученика, и от директора на училището. Съобщението
се регистрира в изходящия дневник в деня на отстраняването на ученика и се изпраща по
пощата не по-късно от следващия работен ден.

4. в следващия учебен час ученикът се изпитва писмено върху учебното съдържание,
преподадено през часа, в който е бил отстранен ученикът.

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в ППЗНП и в
правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се
наложи мярка намаляване на поведението.

(6) Освен налагането на наказание 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, професионално ориентиране и други дейности с
оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл.81. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.
(2) Мерките по чл. 80, ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 80, ал. 1.
Чл.82.  (1) Наказанията и мерките са срочни.
(2) Срокът на наказанието по чл. 80, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по

чл. 80, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.
(3) Когато наказанията по чл. 80, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди

края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
(4) Срокът на мярката по чл. 80, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.
Чл.83. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът,

тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.
(2) Наказанията по чл. 80, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или

системни нарушения.
(3) Наказанията по чл. 80, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени

отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за дейността на
училището. Наказанията по чл. 80, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат за допуснати повече от
15 неизвинени отсъствия за учебната година.

- при 5 неизвинени отсъствия – забележка;
- при 10 неизвинени отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище;
- при 15 неизвинени отсъствия – чл. 80, т.4, т.5.
(4) Мярката по чл. 80, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални

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

(5) Срокът на мярката по чл. 80, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на
нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

(6) Видът и срокът на мерките по чл. 80, ал. 6 се определят, като се отчитат и
възможностите на училището.

Чл.84. (1) Наказанието по чл. 80, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по
предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 80, ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на
директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 80, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 80, ал. 5 и 6 -
със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл.85. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от
ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 80, ал. 1 и на мярката по чл.
80, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 80, ал. 1 и на мярката по чл. 80, ал. 5
директорът - за наказанието по чл. 80, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в
останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с
конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.
(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог,

педагогически съветник или ресурсен учител.
(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат

поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.
(7) Преди налагане на наказанията по чл. 80, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 80, ал. 5

задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика,
представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на
интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално
подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.



(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 80, ал.
3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл.86. (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на
наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по
образованието - за общинските училища.

Чл.87 (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика
наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния
картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл. 80, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред
класа.

Чл. 88. (1) При налагане на мярката по чл. 80, ал. 3 за времето на отстраняване на
ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл. 80, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен,
учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на
училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна
работа с учениците при изпълнението на мярката.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 80, ал. 1, т. 4, продължава
обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника
на регионалния инспекторат по образованието.

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 80, ал. 5, за срока на мярката се
лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в
представителни прояви от името на училището.

(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват
учениците, на които не е наложена мярката по чл. 80, ал. 5.

Чл. 89. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са
наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 80, ал. 1, т. 4 той
може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

РАЗДЕЛ ІІІ

РОДИТЕЛИ

Чл. 90. (1) Училището осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на
децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:
1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина,
уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната
среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно
време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;
4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;
7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и

учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.



(3) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за

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

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

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в
образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за
уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в
училищната среда;

5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат
поканени от класния ръководител или директора.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА
ПРОСВЕТА

РАЗДЕЛ І

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.91 (1) Органи за управление на системата на народната просвета са
Министерството на образованието и науката, министърът на образованието и науката,
регионалните инспекторати по образованието, директорът на училището.

Чл.92. (1) При отсъствие на директора на училището за срок, по-малък от 30
календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на
училището.

Чл.93. Помощник-директорът подпомага директора при организирането и
контрола на учебната, административната дейност на училището съгласно нормативните
актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ И УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл.94. (1) Педагогическия съвет на училището като специализиран орган за
разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира
всяка година;

2. приема правилника за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. избира формите на обучение;
5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;



6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване
изискванията на нормативните актове;

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за

налагане на наказания “преместване в друго училище до края на
учебната година” и “преместване от дневна форма в самостоятелна
форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст”.

9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и
приема програми за осъществяването им;

10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма
на обучение;

11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава
препоръки за дейността й;

12. утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на
учениците от училището.

13. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с
училищното настоятелство или с родители на учениците от
училището.

Чл.95. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите,
учителите, възпитателите.

          (2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да
участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва
училището.

Чл.96. (1) Педагогическият съвет 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.

          (2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не
по-малко от 2/3 от числения му състав.

          (3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с
квалификацирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на
регионалния инспекторат по образование.

Чл.97. (1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на
дейността на училището.

(2) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може да
предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи
и ритуали.

(3) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на
училищното настоятелство.

(4) Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в
противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на
проявление.

ГЛАВА ПЕТА
ФИНАНСИРАНЕ

Чл.98 (1) Финансирането на училището се осъществява чрез общинския бюджет.
(2) Размерът на средствата по ал.1 се определя съгласно държавното

образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в общински и
оздравителни училища.



(3) Чрез общинския бюджет се осигуряват средства за: заплати, стипендии,
осигурителни вноски, издръжка за общежития, отдих, хранене, учебници и поддържане на
материално-техническата база.

Чл.99. (1) Директорът на училището разработва проект за бюджет в съответствие с
бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган.

(2) След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган –
общината утвърждава бюджет/бюджетна сметка на училището, а директорът осигурява
изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

ГЛАВА ШЕСТА
СТОЛОВО ХРАНЕНЕ

Чл.100. (1) На учениците от І – ХІІ клас се осигурява столово хранене. От
бюджета на училището за съответната година се осигурява 0,60 лв. поевтиняване на храната.

(2) За ученици, включени в групите за ЦОУД по проект BG 051РО001-3.1.06
„Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес” по ОПРЧР, поевтиняването на храната на
стойност 0,60 лв. е разход по проекта и се отчита за сметка на проекта. Отчетните документи
(справки, фактури и пр.) се качват в системата по проекта в сканиран вариант.

(3) Ученици със СОП се хранят безплатно. Средствата за безплатно хранене се
осигуряват от добавка за ученици на ресурсно подпомагане  и интегриране в училище.

(4) На учениците от ІХ клас през учебната 2014/2015 година се осигурява безплатен
обяд от бюджета на училището.

ГЛАВА СЕДМА
ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл.101. Ежедневно се извозват учениците с ученически автобуси от с.
Гълъбово, с. Вишнево, с. Дрянка, с. Петково, с. Малка арда, с. Белев дол, с. Оряховец.

Чл.102. В общежитието се настаняват ученици, които не могат да бъдат
извозвани ежедневно.

ГЛАВА ОСМА
СТИПЕНДИИ

Чл.103. Всички ученици от ІХ – ХІІ клас, отговарящи на условията на
Постановление № 33  от 15.02.2013 г. на МС за условията за получаване на стипендии от
учениците след  завършване на основното образование, получават стипендии след обсъждане
на документите и решение на комисия за стипендиите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Всички въпроси, възникнали извън този правилник, се уреждат в съответствие

със Закона за народната просвета и с ППЗНП.
§ 2. Настоящият Правилник за дейността на училището е обсъден с партньорите

на училището (синдикатите) в съответствие с чл.13 от КТД за системата на народната
просвета от 26.06.2014 година.

ДИРЕКТОР:
              /ПЕНЧО ТОКУЧЕВ/


