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Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

РАЗДЕЛ І 

Предмет на правилника 
 Чл.1. С този правилник се определят структурата, организацията и управлението на 

образователно-възпитателния процес, правата и задълженията на учениците и техните 

родители, педагогическите специалисти  и служителите в ОУ «Петко Р.Славейков». 

 Чл.2. Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за 

обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно 

материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на 

учениците. 

РАЗДЕЛ ІІ 

Принципи в системата на  училищното образование 
Чл.3. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация и се 

основава на следните принципи: 

1. ориентираност към интереса и  мотивацията на ученика, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 

компетентности. 

2. равен достъп до качествено образование и приобщаване на  всеки ученик; 

3.равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на  училищното 

образование; 

4. запазване и развитие на българската образователна традиция; 

5. хуманизъм и толерантност; 

6. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Цели на  училищното образование 
Чл. 4. Основните цели на училищното образование са:  

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му;  

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;  

3.придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности;  

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;  

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията му;  

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;  

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие;  

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки ученик;  

9. формиране на толерантност и уважение към правата на учениците и хората с 

увреждания;  

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции;  

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки;  
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12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, 

правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството на България в 

Европейския съюз. 
 

РАЗДЕЛ ІV 

Право на образование. Задължително училищно образование 
Чл. 5. (1) Всеки ученик има право на образование и може да повишава образованието и 

квалификацията си чрез учене през целия живот.  

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от неговото право на образование. 

(3) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст на 

ученика и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-

годишната му възраст.  

(4) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината 

на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при 

готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование.  

(5) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, 

когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в I клас, 

установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование. 

Чл. 6.  Задължителното  училищно образование в общинските училища е безплатно за 

учениците. То е безплатно и след задължителната училищна възраст за ученици по 

чл.9, ал.2,3,4,5 от ЗПУО. 

Чл. 7. (1) Училищното образование в Република България е светско.  

(2) В системата на  училищното образование не се допуска налагането на 

идеологически и/или религиозни доктрини. 

(3) Граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, се 

обучават в държавните и в общинските училища срещу заплащане на такси в размер, 

определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

Чл. 8. Всеки ученик упражнява правото си на образование съобразно своите 

предпочитания и възможности в  училище по негов избор, доколкото в ЗПУО и в 

наредбите, свързани с него не е предвидено друго.  

 

Глава втора 

ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Чл. 9. Официалният език в системата на  училищното образование е българският. 

Чл. 10. Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички  ученици, 

които се обучават в системата на  училищното образование и се свързва с изисквания 

към устната и към писмената реч. 

Чл. 11. За учениците, за които българският език не е майчин, се създават допълнителни 

условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната им интеграция при 

условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на 

българския книжовен език.  

Чл. 12. (1) На пребиваващите в страната  ученици в задължителна  училищна възраст, 

независимо от тяхното гражданството, се осигурява безплатно обучение по български 

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

усвояването на българския книжовен език и в държавния образователен стандарт за 

финансирането на институциите.  
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(2) На пребиваващите в страната ученици в задължителна училищна възраст, чиито 

родители са граждани на други държави членки и упражняват трудова дейност на 

територията на Република България, се осигурява и обучение по майчин език и култура 

в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното 

образование.  

(3) В училищата, в които се обучават деца и ученици, търсещи или получили 

международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците, се 

осигурява при необходимост допълнително обучение по български език при условия и 

по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския 

книжовен език и в държавния образователен стандарт за финансирането на 

институциите. 
 

Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

РАЗДЕЛ І 

Видове училищно образование. Степени, етапи и видове училищно 

образование 
Чл. 13. (1) Училището е институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват 

условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.  

(2) Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за 

придобиване на общообразователна и разширена подготовка. 

 Чл. 14. ОУ „Петко Рачов Славейков“  е неспециализирано училище  и дава една степен 

на образование – основна, с два етапа  на обучение: начален етап (І – ІV клас) с 

четиригодишен срок на обучение и прогимназиален етап  (V – VІІ клас) с тригодишен 

срок на обучение. 

Чл.15. ОУ „Петко Рачов Славейков“ е средищно училище със заповед №РД 09-

1788/13.11.2014 г. на МОН. В него се обучават ученици от закритите училища в 

с.Кап.Димитриево и с.Радилово. Въз основа на тази заповед училището осигурява 

безплатен транспорт на пътуващите ученици, целодневна организация на учебния 

процес от първи до седми клас,  организирана в 6 броя групи с ЦОУД за учебната 2021-

2022 година  и столово хранене. 

 Чл. 16. Училището е общинско. Финансира се от делегиран бюджет, като 

първостепенен разпоредител с финансовите средства е общината. 

 Чл. 17. Училището дава знания и изгражда умения, навици за  общо образование, 

което се осъществява чрез общообразователна и разширена подготовка, съгласно приет 

учебен план от педагогическия съвет на училището, утвърден от Регионалнално 

управление на образованието гр.Пазарджик. 

   Чл. 18. Училището носи името на възрожденеца Петко Рачов Славейков, има знаме, 

собствен обикновен печат, печат с изображение на държавния герб и адрес: гр. Пещера, 

обл. Пазарджик, ул.“Трети март”  № 3, банкова сметка, данъчен  номер и шифър по 

Булстат. 

   Чл. 19. Училището има право да : 

1. притежава собствено недвижимо имущество и да се разпорежда с него. 

2. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства. 

3. определя вътрешната си организация и училищните символи и  ритуали. 

4. избира начина на приемане на  учениците в  съответствие с нормативните документи. 

5. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание. 
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6. издава документи за завършен клас, етап и степен на образование. 

   Чл. 20. Училището носи отговорност за: 

1. Изпълнение на всички  ДОС за образование и възпитание на учениците. 

2. Създаване на условия за опазване живота и здравето на учениците по време на 

обучението и възпитанието. 

3. Законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-

техническата база. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Училищна подготовка – същност и съдържание 

Чл. 21. Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап 

и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното 

образование. 

Чл. 22. (1) Общообразователната подготовка в основната степен на образование е 

еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи 

общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от 

тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план. 

(2) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, 

както и общообразователните учебни предмети  се определят с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в 

конкретното училище, се определят с училищния учебен план в зависимост от 

интересите на учениците и възможностите на училището. 

(4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за 

съответния клас, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на 

училището. 

Чл. 23. (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се 

утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл. 

78 от ЗПУО. 

(2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на 

екипа за подкрепа за личностно развитие.  

Чл. 24. (1) Индивидуален учебен план се разработва за учениците в индивидуална 

форма на обучение, както и при необходимост за:  

1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна 

форма на обучение;  

2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма на обучение. 

(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора и 

изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на 

образованието. 

(3) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни 

потребности може да съдържа само част от учебните предмети, определени в рамковия, 

типовия или в училищния учебен план. 

(4) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни планове 

и програми се определят с НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ-глава 

V,чл.146 - 149. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Учебен план 

Чл. 25. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или 

модули за придобиване на училищната подготовка.  

(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:  

1. раздел А – задължителни учебни часове;  

2. раздел Б – избираеми учебни часове;  

3. раздел В – факултативни учебни часове.  

Чл. 26.  Държавният образователен стандарт за учебния план определя рамкови учебни 

планове по класове, етапи и степени на образование в зависимост от вида на 

образованието и спецификата и формите на обучението.  

Чл. 27. (1) В учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един 

учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности,  както и по един учебен 

час на класа.  

(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез 

ученическото самоуправление. Провежда се съгласно приложение 5 към чл.11, ал.3 от 

наредбата за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.  

Чл. 28. (1) Всяко училище въз основа на съответния рамков или типов учебен план 

разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите 

си. (2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети. 

 (3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен 

в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.  

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със 

заповед на директора, като не може да се променя през учебната година. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

Организационни форми 
Чл. 29. (1) Училищното образование се организира в последователни класове.  

(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.  

(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички 

форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната 

и самостоятелната форма на обучение.  

Чл. 30. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна или комбинирана 

форма на обучение, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи.  

(2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се 

поставят след номера на класа.  

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да 

се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един 

клас или от различни класове.  

(4) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, 

не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им 

принадлежност.  

(5) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални 

образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен 

план.  

 (6) При условията на ЗПУО за ученик от паралелка може да се организира и 

индивидуално обучение по отделен учебен предмет или модул.  
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Чл. 31. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на 

учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на 

индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с ДОС за финансирането 

на институциите и в съответствие с ДОС за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие. 

Раздел V 

Учебно и неучебно време 
Чл. 32. (1) Училищното образование се организира в учебни години.  

(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни 

часове, както и ваканции.  

(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В 

случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 

(4) Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове 

се определят с държавния образователен стандарт за учебния план.  

Чл. 33. Учебните занятия са с продължителност: 

 І,ІІ и ІІІ клас -32 учебни седмици (1 седмица проектни дейности) 

 ІV,  V и VІ клас  – 34 учебни седмици 

 VІІ клас - 36 учебни седмици 

Чл. 34. Учебната седмица е петдневна, първият срок е 18 седмици, вторият срок е  за 

І,ІІ и ІІІ клас - 14 седмици, за ІV,V,VІ клас - 16 седмици, за VІІ клас - 18 седмици, а 

учебната година  има 2 срока. 

Чл. 35. (1) В един учебен ден се организират от 4 до 6 задължителни и избираеми 

учебни часове за І – ІV клас,  до 7 часове за V-VІІ клас. 

(2) Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната 

седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се определят с 

ДОС за организацията на дейностите в училищното образование. 

Чл.36. Ваканциите и неучебните дни се определят със заповед на министъра на МОН за 

текущата учебна година. 

Чл.37. Училищният график за учебното време се утвърждава със заповед от директора 

на училището по предложение на Педагогическия съвет в съответствие с утвърдения от 

Министъра график. В него се включват и провеждане на училищни празници, спортни 

прояви и др., съгласно приетия годишен план за дейността на училището и график на 

учебното време. При непредвидени в графика неучебни дни (грипна ваканция, 

неблагоприятни условия и други) директорът по предложение на ПС може да промени 

графика като непроведените общоучилищни мероприятия, предполагащи неучебни 

дни, отпаднат.                                         

Чл. 38. Училището работи на едносменен режим при следното разпределение на 

времето: 

Сутрин: от 8,00 до 13,50 ч. – редовни учебни часове 

След обяд: учебни часове в ЦОУД на учениците от  І – VІІ клас от 11.20 ч. – 17,10 ч. 

Чл. 39. (1) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на 

министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-

късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок. 

 (2) Седмичното разписание е съобразено с натовареността на учениците по учебен 

план и нормална натовареност за цялата учебна година. Разработва се въз основа на 

Наредба № 10 от 18.04. 2017  год. на Министерство на здравеопазването за здравните 

изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания и Наредба №5 

от 28.09.2018 г. на МОН за общообразователната подготовка. 
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(3) Промяна в седмичното разписание след неговото приемане не се допуска, освен в 

случаите, свързани с учебния план в началото на втория учебен срок. 

(4) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по 

време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и 

научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 

79, ал. 5 от Закона за туризма. 

(5) Вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в 

мероприятия, организирани от училището или от други институции на територията на 

училището или извън него са оформени в отделен документ- Приложение № 1 към 

ПДУ. 

(6) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното 

образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и 

директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, 

походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други 

пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, 

може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през 

учебно време – за не повече от 5 учебни дни за паралелка.  

(7)  Туристическите пътувания по ал. 6 през учебно време се планират в годишния план 

за дейността на училището. 

(8) За провеждането на всяка организирана проява директорът на училището представя 

предварително информация в писмен вид на началника на РУО - гр. Пазарджик и тя 

съдържа информираното съгласие на родителите. 

(9) Организираната проява се провежда, ако в 7 дневен срок от представянето на 

информацията не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от 

началника на РУО - гр. Пазарджик 

Чл. 40. (1) Продължителността на учебния час е 35 мин. – І и ІІ клас, 40 мин. – ІІІ–VІІ 

клас. Почивките  между часовете са с продължителност 10 мин., а голямото 

междучасие от 20 мин. 

(2) Продължителността на учебния час е 35 мин. за ученици със специални 

образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен 

план. 

 (3)При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки 

учебен час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със 

заповед.  

(4) В случаите и по реда на ал. 2 директорът може да намалява и 

продължителността на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и 

дейностите по отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния 

ден. 

(5) В случаите по ал. 2 и 3 директорът на училището уведомява началника на 

регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася 

намалението, и създава организация за уведомяване на родителите на учениците. 

Директорът на средищното училище създава организация за превозване на учениците 

съобразно транспортната схема до населените места по местоживеене. 

(6)Началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките между 

тях, както и продължителността на дейностите при целодневна организация на учебния 

ден определят дневното разписание на училището и се оповестяват на електронната 

страница на училището. 

(7) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да 

определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните 
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часове при: 

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на 

образованието и науката и/или началника на регионалното управление на 

образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни 

оценявания; 

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи 

учители; 

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ 

учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното 

разписание за провеждане на класни работи, както и за реализиране на дейностите по  

организирани прояви, изяви и мероприятия. 

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили 

определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове 

в учебния ден. 

Чл.41. Места за обучение в училище: 

1. Обучението на учениците от начален етап се извършва в класни стаи, а  на тези от    

V – VII клас се извършва в учебни стаи, определени за учебната 2021/22 г., съобразно 

изискванията на МОН и МЗ в условията на COVID -19. 

2.  Учебните часове по ФВС се водят във физкултурния салон или на открито. 

3. Учебните часове по ИТ и КМ и КМИТ се водят в кабинет по ИТ кабинети. 

Чл.42. Освобождаване от часовете по ФВС: 

1. Става след представяне на медицински документ и попълнено от родителите 

заявление по образец.  

2. Директорът издава заповед за освобождаването, в която посочва къде да пребивава 

ученикът по време на часовете по ФВС и с писмо уведомява родителя за това.  

 3.Освободените от часа по физическо възпитание и спорт ученици присъстват в часа и 

определеното за този час време се уплътнява по указания на преподавателя. 

Чл. 43. (1)Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците 

от І до ІV клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при желание на 

родителите и съобразно възможностите на училището. 

(2) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията 

и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на 

подадените заявления от родителите до 1 септември.  

(3) След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните 

групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой, определен с 

ДОС за финансиране на институциите. 

(4) Всяко училище разработва годишна училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на 

училището. Приема се от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на 

училището в срок до 15 септември.  

Чл. 44. (1) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях. 
                      I – II КЛАС 

 
                     III – VII КЛАС 

 

№ на 

уч.час 

Учебни часове Междучасие № на 

уч.час 

Учебни часове Междучасие 

    1    8,00 -   8,35   8,35 –   8,50     1   8,00 –   8,40   8,40 –   8,50 

    2   8,50  -  9,25   9,25 –   9,40     2   8,50 –   9,30   9,30 –   9,40 

    3    9,40 - 10,15 10,15 – 10,40     3   9,40 – 10,20 10,20 – 10,40 

    4 10,40 - 11,15 11,15 – 11,30     4 10,40 – 11,20 11,20 – 11,30 

    5   11,30 - 12,05      5 11,30 – 12,10 12,10 – 12,20 

       6 12,20 – 13,00 13,00 – 13,10 

       7 13,10 – 13,50  
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(2) Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не 

може да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа. 

(3) Конкретният брой задължителни и избираеми учебни часове по класове се определя 

с държавния образователен стандарт за учебния план. 

(4) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на училището 

избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 ЗПУО.  

1. До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за 

избор на спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година, от 

определените от педагогическия съвет по ал. 4. 

2. Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление 

до директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през 

учебната година, при записването им в училището. 

3. Организирането и провеждането на спортните дейности  се осъществяват от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с 

професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт. 

4. При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната 

учебна година директорът определя със заповед в срок до 15 септември учител и/или 

треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи. 

Чл. 45. (1) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 

154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, 

съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.  

(2) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на 

празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на 

регионалното управление на образованието може да обявява до три учебни дни за 

неучебни в една учебна година за училища на територията на общината.  

(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява 

до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което 

уведомява началника на регионалното управление на образованието.  

(4) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно 

преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с 

нормативен акт.  

 

Раздел VІ 

Форми на обучение 
   Чл. 46. Образователно -възпитателния процес в училището се организира в следните 

форми на обучение: 

(1) Дневна  – учениците се организират в паралелки и групи. Формата е 

присъствена и се провежда между 8,00 и 17,10 ч. в учебни дни. 

(2) Индивидуална - неприсъствена форма на обучение. Организира се съгласно 

чл.111 от ЗПУО. 

(3) Самостоятелна - неприсъствена форма, при която ученикът се подготвя 

самостоятелно и се  явява на изпити по учебни предмети от УУП. Организира се 

съгласно изискванията на чл.112 от ЗПУО. 

(4) Комбинирана - включва обучение при условия и ред на дневна форма и 

индивидуално обучение по един или няколко предмета от училищния или 

индивидуалния учебен план. Организира се съгласно чл.114. от ЗПУО. 
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   Чл. 47. Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО. В отделни случаи се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие - 

чл.31, ал. 2 на Наредба за организация на дейностите. 

   Чл. 48. За обучение във форма, различна от дневна, и за преминаване от една в друга 

форма ученикът подава заявление.Ученикът не може да се обучава в две или повече 

форми на обучение едновременно.  

 Чл. 49. Ученикът  може да променя формата на обучението си преди началото на 

учебната година. По време на учебната година това става при условията на чл. 32, ал. 2 

и 3 на Наредба за организация на дейностите. 

Чл.50. (1) Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от 

педагогическия съвет на училището.  

(2) За всяка от видовете форми на обучение в училище има създадени конкретни 

правила за организация на работата в тях, оформени в отделен документ.( Приложение 

№2) 

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище 

форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се 

публикуват и на интернет страницата на училището. 

(4)Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5, след заповед на 

министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, 

индивидуална и комбинирана форма на обучение, се осъществява, доколкото и ако е 

възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии.  

(5)По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на 

училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, 

обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се 

осъществява и за ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана форма на 

обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с 

документ, не може да посещава училище. 

(6)Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

(7)Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на 

уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 

преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането 

и заплащането на труда.“ 

Чл.51. Завършването на клас и степен на образование в различните форми на обучение, 

се удостоверява с един и същи по вид документ, съгласно ДОС за информацията и 

документите в системата на предучилищното и училищно образование. 

 

Раздел VІІ 

Оценяване на резултатите от обучението на учениците 
Чл. 52.  Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от 

обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. То се 

осъществява в процеса на обучението, в края на клас, етап, степен на образование. 

Чл. 53. Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

Чл. 54. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е различни видове.  

 (2) В края на ІV и VІІ се провежда национално външно оценяване за установяване 

степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.  
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(3) Форматът на националното външно оценяване по ал. 2, учебните предмети, по които 

то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се 

определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците.  

(4)Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които се осъществява 

обучение в IV и VІІ клас, и се обучават по индивидуални учебни програми, полагат 

изпитите по ал. 2 по преценка на училищния екип за подкрепа за личностно развитие 

след обсъждане с родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените 

малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила). 

(5)Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 2 се изразява като процент от 

максималния брой точки и се записва в точки. 

(6) Оценките от НВО след ІV и VІІ клас се записват в удостоверението за начален етап 

на основно образование и в свидетелството за основно образование. 

(7) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през 

втория учебен срок 

(8) 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. В 

минималния задължителен брой текущи изпитвания  се включва текущото изпитване за 

входно ниво. 

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

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен 

срок е: 

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

учебен план с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по 

училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично; 

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

училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично; 

(10) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена 

част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет. Контролната работа се 

провежда за не повече от един учебен час. 

(11) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите 

резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. Класна работа  в 

прогимназиалния етап се провежда по: български език и литература и по математика. 

Класната работа по математика при обучение за придобиване на общообразователна 

подготовка се провежда за един учебен час, а по БЕЛ два слети учебни часа. 

(12) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия 

учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за информация на 

родителите.  

(13) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните 

работи, като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за 

направените изводи. 

(14) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания: 

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или 

една контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат 

повече от две класни и/или контролни работи; 
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3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

(15) Графикът по ал. 14 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен 

предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на 

всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.  

(16) За графика по ал. 14 учителите по съответния учебен предмет информират 

учениците, а класните ръководители – родителите. 
Чл. 55. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.  

(2) Оценките, които може да се поставят, са "отличен (6)", "много добър (5)", "добър 

(4)", "среден (3)", "слаб (2)".  

(3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число, 

качественият показател се определя при условията на държавния образователен 

стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

 (4)Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ клас се изразяват само с 

количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 2.  

(5) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки. Те 

се оценяват със система от символи на качествените показатели със заповед на 

директора след решение на ПС. При преместване на ученик копие от заповедта се 

прилага към документацията. (Приложение № 3-Система от символи на 

качествените показатели)  
(6) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които 

може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".  

(7) Когато се установи, че учениците по ал. 6 са постигнали изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка по ал. 2 и по 

този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен 

предмет се преустановява. 

Чл.56. Срочни, годишни оценки. 

(1) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания по чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците поради отсъствие на ученика в повече от 25% 

от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай 

ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от същата 

наредба. 

1. Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако 

продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния 

задължителен брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 

г. за оценяване на резултатите от обучението. В този случай срещу учебния предмет в 

училищната документация се записва "освободен". 

 2. Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два 

учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 

3. По учебните предмети, изучавани в I – IV клас  не се формира срочна оценка. 

4. Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на 

ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които 

оценяването е с качествените оценки. 

5. С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка  може да 

се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който няма минималния брой 

текущи изпитвания и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни 

проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по 

учебния предмет в съответния вид подготовка. 
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(2) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, 

като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, 

изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената 

подготовка и при вземане предвид на срочните оценки. 

 1.  За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от 

сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

2. Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания по чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване резултатите 

от обучението за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за 

определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от същата наредба. 

3. Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми 

на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените 

оценки. 

4. За резултатите от обучението: 

4.1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 

показател; 

4.2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен 

показател; 

4.3. от IV до VII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател. 

(3) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален етап на основното 

образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас в 

задължителните и в избираемите учебни часове. 

(4) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния етап на 

основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки 

от класовете – V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите 

учебни часове. Оценките по ал. 4 се записват в свидетелството за основно образование. 

Чл.57. 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. 

Чл. 58. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, 

както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с 

държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците.  
 

Раздел VIII 

Завършване на клас, етап и степен на образование 
Чл. 59. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден 

(3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за 

съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.  

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия 

клас.  

Чл. 60. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул, 

полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по 

ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците.  
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(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за 

промяна на оценката, повтаря класа.  

Чл. 61.  Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили 

компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и 

учениците от ІV клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, не 

полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в 
дневна, индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и възрастта им е 

съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

Чл. 62. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.  

(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има  

годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за 

личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна 

програма по съответния учебен предмет. 

Чл. 63. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се 

явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб 

(2)". 

Чл.64. Ученици, застрашени от отпадане се включват в програма за превенция на 

ранното напускане на училище, която дава допълнителни възможности на учениците за 

преодоляване на проблемите. 

Чл. 65. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава 

удостоверение за завършен клас.  

(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с 

ученическа книжка.  

Чл. 66.  Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за 

завършен начален етап на основно образование. То им дава право на продължаване на 

обучението в прогимназиалния етап на основно образование. 

Чл. 67. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, 

което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава 

право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на 

обучение за придобиване на професионална квалификация.  

(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (ученици , завършили обучението си в VII 

клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат 

обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение. 

Чл. 68.  Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етап или 

степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за 

информацията и документите. 

 

Раздел IХ 

План-прием. Постъпване и преместване на ученици 
Чл. 69. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща 

учебна година: 

1. броя на паралелките в І и V клас; 

2. броя на местата в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа 

среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за 

финансирането на институциите; 

3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях; 

4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден. 

(2) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед 

на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на 
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интернет страницата на училището. 

(3) Директорът до 10 април информира началника на регионалното управление на 

образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за 

предстоящата учебна година. 

(4) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя 

училищна комисия, която приема заявления за прием в І и/или за преместване в V клас 

и извършва всички дейности по приема на учениците. 

(5) Комисията по ал. 4 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за 

преместване в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните 

места. Времето на подаване на заявлението не е критерий. 

(6) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до 

началото на учебната година. 

(7) Общините изготвят списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които 

следва да постъпят в групи за предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в 

срок до 31 януари в училищата. 

(8) В срок до 15 септември училището изпраща в съответната община сведение за 

децата, записани в предучилищна група и в I клас към момента. 

(9) В срок до 30 септември общините осъществяват дейности по установяване на 

причините за непостъпване в І клас на ученици от списъка по ал. 7. 

Чл. 70.  Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от 

директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт 

за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие. 

Чл. 71.  (1) Учениците могат да се преместват, както следва:  от I до VI клас през цялата 

учебна година; за VII  клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен 

срок. 

(2) Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в 

която искат да постъпят в приемащото училище.  

(3) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

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

2 ЗПУО до директора на приемащото училище; 

2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището 

потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява 

писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя 

копие на заявлението по т. 1; при необходимост от получаване на разрешение по чл. 

106, ал. 3, чл. 107, ал. 3 и чл. 107а, ал. 4 тридневният срок започва да тече от датата на 

получаване на разрешението. 

3. до пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на 

училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го 

предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен 

план. 

4. Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на 

удостоверението по т.3 определя със заповед условията за приемане на ученика и 

информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или 

ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния 

план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

5. В срока по т.4 директорът на приемащото училище информира писмено 

директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 
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6. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в 

заповедта на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което 

се премества. 

(4) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда 

държава:  

1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се 

обучава ученикът, за издаване на удостоверение за преместване; 

2. родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, 

удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при условията 

на приемащото училище.  

3. Документите по ал. 4 може да се подават и сканирани по електронен път.  

        4. В срок до 5 работни дни от подаване на документите по ал. 4 директорът на 

училището, в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване. 

(5) При преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат 

приравнителни изпити. 

(6) Учениците могат да се преместват в друго училище над утвърдения прием при 

смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО. 

(7) Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до VІІ клас се 

определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в 

училищното образование. 

 

 

Глава четвърта 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
Чл. 72.(1) В училищното образование се използват учебници и учебни помагала.  

(2)  Учебникът е дидактическо средство, което е за самостоятелно учене на ученика и 

което подпомага цялостното му обучение по определен учебен предмет. Учебното 

помагало  подпомага училищното образование за разширяване, задълбочаване изцяло 

или в отделни части на учебното съдържание или практическо прилагане на усвоените 

компетентности. 

Чл. 73. (1) В  училище се осигуряват за безвъзмездно ползване учебници и учебни 

комплекти при условия и по ред, определени от Министерския съвет.  

(2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване 

на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в 

съответния етап от степента на образование в училище, след съгласуване с 

обществения съвет.   

(3)Учениците от І до ІV клас ползват безплатни учебници и учебни помагала, а 

учениците от V  до VII клас – безплатни учебници. За тяхното съхранение и отчетност 

отговорност  носи класният  ръководител на паралелката, домакинът и директорът. 

(4) Продължителността за ползване на учебниците и учебните помагала от учениците е 

както следва: 

1.За учебници и учебните помагала І клас – една учебна година; 

2.За учебни помагала ІІ – ІV клас – една учебна година 

3.За учебниците за ІІ – VІІ клас – три  години; 

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

връщат учебниците на класния ръководител, а той на домакина на училището; 

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

на  удостоверението за преместване да върне получените от училището учебници. 
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(7)При записване на нов ученик в училището, директорът и класният ръководител са 

длъжни да осигурят комплект учебници и учебни помагала за учениците от І до ІV кл. и 

учебници за учениците от V до  VІІ кл. за ползване през учебната година. 

(8)Когато ученик не върне учебник или при връщането му се установи, че поради 

неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за употреба през 

следващата учебна година,  родителите (настойниците) на ученика възстановяват 

учебника. 

(9) За получените и върнатите от ученика учебници в училището се води протокол от 

класния ръководител, който се съхранява от касиер-домакин на училището; 

 

Глава пета 

ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 
Чл. 74. (1) Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на 

завършени периоди от училищно обучение или на етапи и степени на образование и 

професионална квалификация в училища на чужда държава с тези в училищното 

образование в Република България. 

(2) Документи за завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и 

професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, се признават 

при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 

(3) Когато в процеса на признаване се констатира различие в системите за оценяване на 

резултатите от обучението, се извършва приравняване на оценките съобразно 

българската система за оценяване при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците, 

което се извършва от министъра на образованието и науката или от оправомощени от 

него длъжностни лица. 

(4) Признаването на завършен период или клас за класовете от І до VІ включително се 

извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи 

обучението си. 

(5) Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на 

училищно образование, издадени от училища на чужди държави, подават следните 

документи: 

1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и 

науката; 

2. документ за училищно образование; 

3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за 

продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по 

т. 2; 

4. превод на български език на документите по т. 2, 3  от заклет преводач; 

(6)Документите  за завършен период или клас за класовете от І до VІ включително се 

подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си. 

(7) При признаване на завършен период или клас за класовете от І до VІ включително 

директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и 

издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като 

отчита:1. продължителността на обучението;2. вида на училището, в което е проведено 

обучението;3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);4. правата, които дава 

документът в страната, в която е издаден. 

(8) Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от І до VІ 

включително по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат 
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приравнителни изпити. 

Чл.75. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между 

компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и 

изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за 

придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален 

документ. 
Чл. 76. Съответствието на компетентностите с изискванията за завършване на клас, 

етап или степен на образование и/или за професионална квалификация се удостоверява 

с документи, които се определят с държавния образователен стандарт за информацията 

и документите.  

Чл. 77. (1) Училището може да организира и провежда курсове за ограмотяване и 

курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап за лица, 

навършили 16 години по програми, утвърдени от министъра на образованието и 

науката. 

(2) Лицата, преминали обучение в курс по ал. 1, полагат изпити при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците и получават удостоверения по чл. 168, ал. 1, т. 3, 4 или 5 по ЗПУО 

Глава шеста                                                             

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

Раздел I .Основни права и задължения. 

 
 

Чл. 78. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на 

клас.  

(2) Учениците имат следните права:  

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  

3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  

4. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

5.да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 

си;  

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

7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия;  

8. да участват в проектни дейности;  

9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и за факултативните учебни часове;  

10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 

решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. 

училищния учебен план;  

11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление 

при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие 

в живота на общността;  

12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.  

13. могат да отсъстват до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано 

писмено заявление от родителя до класния ръководител;  

14. могат да отсъстват до 7 учебни дни в една учебна година с предварително 

разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление 

от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. 
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 (3) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и 

училище, определени с правилника за дейността на училището по предложение на 

учениците.  

Чл. 79. Учениците имат следните задължения:  

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 

развитие на добрите традиции;  

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 

физическо и психическо насилие;  

4. да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно правилата на добрите нрави;  

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

алкохол и наркотични вещества;  

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност;  

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;  

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата 

си книжка и бележника за кореспонденция;  

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;  

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

учебните часове;  

11. да носят отговорност за съхранение на личните си вещи - мобилен телефон, таблет, 

бижута, пари, документи и др. 

12. да не използват мобилните си телефони  и да не правят видеозаписи по време на 

учебните часове. В противен случай ще бъдат санкционирани за неизпълнение на 

задълженията си, определени в този правилник.  

13. да опазват, поддържат и съхраняват в добро състояние получените от училището 

безплатни учебници и учебни помагала, които в края  на учебната година връщат в 

годен за следваща употреба вид. При неполагане грижи за учебниците от страна на 

учениците за невърнатите или негодни за следваща употреба учебници учениците и 

техните родители (настойници) са длъжни да възстановят учебника или неговата 

стойност. 

14. да не  заснемат и публикуват снимки, клипове и други материали за ученици, 

учители и персонал от училището в Интернет пространството без тяхно съгласие, 

уронващи престижа на учебното заведение. 

15. да възстановяват повреденото имущество или паричната му равностойност при 

повреда на училищната материална база; 

16. неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник, е нарушение на 

училищната дисциплина. 

Чл. 80. (1) Ученик се отписва от училището, когато:  

1. се премества в друго училище, при спазване на чл.108 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование. 
2. се обучава в дневна,  комбинирана форма и не е посещавал училище по 

неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;  

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална форма и не се е явил да положи 

съответните изпити в три поредни сесии.  

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява съответната общинска или районна 

администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на 

детето.  
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Раздел II 

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
Чл. 81. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците услуги. 

(2) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование. 

(3) При работата с  учениците училището основава дейността си на принципа на 

позитивната дисциплина, на превенцията на обучителните трудности и ранното 

оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна 

стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

Чл. 82. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от 

представители на педагогическия съвет, обществения съвет, представители на 

ученическия съвет. 

 (2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се 

поставя на видно място в училищната сграда. 

Чл. 83. (1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детската 

градина и училището в началото на всяка учебна година със заповед на директора се 

определя координатор, който координира работата на екипите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците и дейностите с педагогическите 

специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците. 

(2) За координатор по ал. 1 може да бъде определен заместник-директор, учител 

или друг педагогически специалист с компетентности и/или опит в областта на 

приобщаващото образование. 

(3) Координаторът по ал. 1 има следните основни функции: 

1. обсъжда с учителите в групата в детската градина или с класните ръководители 

и с учителите, които преподават на съответните ученици, техните наблюдения и 

анализи по отношение на обучението, развитието и участието на деца или ученици в 

дейността на групата или класа; 

2. координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците, включително работата им с родителите; 

3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в детската градина или в училището; 

4. организира и координира дейностите във връзка с провеждането на 

събеседването и насочването на детето или ученика в определена подготвителна група 

на задължителното предучилищно образование или в определен клас на малолетни и 

непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, при 

приемането им за обучение в детска градина или училище. 

Чл. 84. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.  

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват  в училище и в центровете за 

подкрепа за личностно развитие. В случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО – в домашни 

или в болнични условия, както и обучение от разстояние в електронна среда, доколкото 

и ако е възможно, чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии, когато поради извънредни обстоятелства 

присъственият образователен процес в училището е преустановен.  

(3) Подкрепата за личностно развитие в електронна среда от разстояние се извършва от 

педагогическите специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното 

им време. 



23 
 

 (4) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 

потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие  в 

училището. Допълнителната подкрепа бива краткосрочна /за една година или до края 

на етап/ и дългосрочна /повече от един етап или до края на обучението/.  

(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 

необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото 

образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

(6) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на  ученика. Същият  

определя и часовете за ресурсно подпомагане. 

Чл. 85.  Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се 

определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към всички 

ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в 

дейността на училището и включва: 

 1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

 2. допълнително обучение по учебни предмети;   

 3. допълнително консултиране по учебни предмети;  

 4. кариерно ориентиране на учениците;   

 5. занимания по интереси;   

 6. библиотечно-информационно обслужване;   

 7. грижа за здравето;  

 8. поощряване с морални и материални награди;  

 9. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;   

10. дейности за превенция на обучителните затруднения;   

11. логопедична работа. 

(2) Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на 

обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейности, 

като: 

1. допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението по 

български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е 

майчин; 

2. консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни 

часове; 

3. логопедична работа. 

(3) Допълнителното обучение по чл. 27, ал. 1, т. 1 от “ Наредбата за приобщаващо 

образование „ е насочено към ученици: 

1. за които българският език не е майчин, или 

2. които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна 

оценка слаб (2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова 

стойност за успешност при национално външно оценяване, както и за ученици, които 

напредват при обучението по даден учебен предмет; 

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

последователни текущи оценки слаб (2); 

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

Чл.86. (1)Допълнителното обучение по български език и литература за учениците по 

ал. 2, т. 1 е задължително и се осъществява чрез допълнителни учебни часове извън 

училищния учебен план в съответствие с държавния образователен стандарт за 

усвояването на българския книжовен език. 
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(2) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по чл.83.ал. 2, т. 2, 3 и 4 

се определят от учителя по предмета и от координатора по чл. 7. от Наредбата за 

приобщаващото образование, а за учениците със специални образователни потребности 

– от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(3) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни 

извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност до 80 учебни 

часа годишно – за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа – за случаите по ал. 2, 

т. 3. 

(4) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен предмет за 

учениците по ал. 2, т. 4 се определя в плана за подкрепа. 

(5) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 2, т. 1 и 2 може да се 

провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 

учебни часа. 

(6) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява 

родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

Чл.87.Класният ръководител запознава родителя с предприетите конкретни дейности за 

превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и/или за превенция 

на обучителните затруднения и го информира за резултатите от изпълнението им. 

Чл.88. В случаите, когато  ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в 

развитието му, в тримесечен срок от предоставянето й, класният ръководител на 

ученика запознават родителя за необходимостта от извършване на оценка на 

индивидуалните потребности на детето или ученика. 

Чл.89. (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището се създава със 

заповед на директора за конкретно дете или ученик - със специални образователни 

потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за всяка учебна година. 

(2) Работата на ЕПЛР се осъществява по чл.128 и чл.129 от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

Чл.90.(1) Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се 

провежда извън редовните учебни часове от учителите по предмети ежеседмично в 

рамките на учебната година. 

(2) Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври за първия 

учебен срок и не по-късно от 20 февруари за втория учебен срок, в който се определя 

приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата на 

училището и се публикува на интернет страницата на училището. 

(3) Класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнително 

консултиране по учебните предмети. Времето за допълнително консултиране е част от 

работното време на учителите. 

Чл.91.(1) Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща 

психологическа среда в  училището се основава на обща институционална политика и е 

израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния 

процес.  

(2) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за 

противодействие на тормоза и насилието е прилагането на цялостен подход, полагане 

на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието 

и създаване на по-сигурна среда в образователната институция. 

(3) Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват въз 

основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и на алгоритъм за неговото 

прилагане, утвърдени със заповед от министъра на образованието и науката. 
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Чл. 92. За преодоляване на проблемното поведение на  ученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната 

среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се 

прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната 

мотивация: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;  

3. консултиране на детето или ученика с психолог/педагогически съветник;  

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 

умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

 5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности;  

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);  

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително 

определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи; 

 8. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията. 

Чл. 93. Дейностите по чл.90. се осъществяват по реда, определен в Наредбата за 

приобщаващото образование.( чл. 46-чл.52). 

 

 

Раздел ІІІ 

Санкции на учениците 
Чл.94. За неизпълнение на задълженията си, определени в Закона за предучилищното и 

училищното образование и в Правилника за дейността на училището (ПДУ), както и за 

допускане на отсъствия по неуважителни причини на учениците след изчерпване на 

останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване 

на проблемното поведение на учениците се налагат следните санкции: 

1. Забележка  

2. Преместване в друга паралелка в същото училище 

3. Предупреждение за преместване в друго училище 

4. Преместване в друго училище 

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

год. 

Чл. 95. Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се 

определят в глава III от Наредбата за приобщаващото образование и са описани в 

Процедура за налагане на санкции и мерки на учениците в ОУ „П.Р.Славейков“-

Пещера.(Приложение № 4- Процедура за налагане санкции на учениците) 
Чл. 96.(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в 

следните случаи: 

 1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни 

след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в 

лечебно заведение;  

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като 

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, 

при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от 

организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след 

потвърждение от родителя;  

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление 

от родителя до класния ръководител;  
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4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на 

училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно 

се описват причините за отсъствието. 

(1)Медицинската бележка по ал.1, т.1 трябва да съдържа амбулаторен номер, дата на 

издаване, код на заболяването, подпис и печат на личния или лекуващ лекар. Родителят 

е длъжен да уведоми класния ръководител за периода на отсъствието още в първия ден 

на отсъствието. Класният ръководител извинява отсъствията  на ученика в дневника на 

паралелката след представяне на медицинската бележка. 

(2) Служебната бележка за времето на отсъствие по ал.1т.2.се издава от организаторите 

на мероприятието и се подписва от родителя/настойника на ученика. Ученикът или 

неговият родител/настойник предварително уведомяват класния ръководител за  датата 

и причината за отсъствието. Класният ръководител извинява отсъствията на ученика в 

дневника на паралелката след представяне на служебната бележка. 

(3) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е 

невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по 

имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.  

(4) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на 

ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или 

по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията 

на ученика са по уважителни причини.  

(5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по 

учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото 

натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението 

за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се 

удостоверяват с медицински документ. 

 1. Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт ученик в случаите, за които е противопоказно физическо натоварване, но не и 

присъствието в учебния час.  

2. В случаите, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, 

ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а 

директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед 

начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. 

Заповедта се съобщава на родителя на ученика.  

Чл.97. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителна причина е: 

1. закъснение на ученика за  учебен час до 20 минути се отчита като половин 

отсъствие 

2. закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути се отчита като едно 

отсъствие. 

Чл.98. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с 

писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за 

отстраняване на причините за отсъствието.  

Чл.99. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на 

всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

Чл.100. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му 

поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие 

по чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО.  

(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от координатора в 

училището съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя. 
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 (3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от 

училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини 

или са в риск от отпадане, класният ръководител и/или педагогическият съветник в 

училището осъществяват връзката и сътрудничеството между училището, семейството 

и обкръжението на учениците.  

Чл.101.(1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се 

представлява от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният 

ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.  

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един 

месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще 

контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с 

училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или 

промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето. 

(3) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 2, както и в 

случаите, когато родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат открити на посочения 

адрес, директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане" по 

настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на 

Закона за закрила на детето.  

 

 

 

Глава седма 

РОДИТЕЛИ 
Чл. 102. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и 

всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на  ученика го прави необходимо.  

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за 

кореспонденция за учениците от I -  III клас. 

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща 

на един от родителите.  

Чл. 103. Родителите имат следните права:  

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

учениците в образователния процес, за спазването на правилата в  училището и за 

приобщаването им към общността;  

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с 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 присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на ученика;  

5. 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;  

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

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

Чл. 104. Родителите имат следните задължения:  

1. да осигуряват редовното присъствие в задължителното образование на ученика в 

училище, като уведомяват своевременно  училището в случаите на отсъствие на 

ученика;  
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2. да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас или ученика в училище в 

случаите на преместване в друго населено място или училище;  

3. редовно да се осведомяват за своите ученици относно приобщаването им в  

училищната среда, успеха и развитието им в образованието, както и за спазването на 

училищните правила;  

4. да спазват правилника за дейността на  училището, да съдействат за спазването му от 

страна на  ученика;  

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка на учениците като 

част от изграждането на умения за учене през целия живот;  

6. да участват в родителските срещи;  

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време.  

 

Глава осма 

УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

Раздел І 

Общи положения 
Чл.105. Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции, свързани с 

обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно 

развитие на  учениците в училище. 

Раздел ІІ 

Права и задължения 
Чл.106. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:  

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;  

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите, определени в този закон;  

3. да участват във формирането на политиките за развитие на  училището. 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения;  

5. да повишават квалификацията си;  

6. да бъдат поощрявани и награждавани; 

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:  

1. да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа, определена в 

Списък-Образец №1, както и другите задължения, включени в длъжностната им 

характеристика, КТ и действащите нормативни актове в сферата на образованието; 

2. да съхраняват авторитета на училището и да допринасят за развитие на традициите 

му; 

3. да осъществяват обучение и възпитание на  учениците в съответствие с държавните 

образователни стандарти;  

2. да опазват живота и здравето на  учениците по време на образователния процес и на 

други дейности, организирани от училището. 

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в  училищното 

образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;  

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на училището и специфичните потребности на  учениците, с 

които работят с цел подобряване качеството на образованието им.  
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5. да уведомяват своевременно директора или заместник-директора, когато се налага 

отсъствие от  учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на 

свободни часове. 

6. да нанасят ежедневно преподадения материал в дневниците на паралелките, както и 

получените забележки, отсъствия и оценки на учениците; 

7. да информират директора своевременно за ученици, застрашени да останат с 

неоформен успех по предмет, по който преподават; 

8. да не използват мобилен телефон по време на час; 

9. да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълняват решенията му; 

10. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол в системата на предучилищното и училищно 

образование; 

11. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън 

него при провеждане на дейности, в които участват ученици; 

12. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на добрите нрави; 

13. да не допускат в работата си пряка или непряка дискриминация на основание пол, 

народност, етническа принадлежност, религия; 

14. да прилагат мярката „Отстраняване ученика от час“, когато са изчерпали другите 

педагогически методи за въздействие и дисциплиниране на ученика; 

15. да познават и прилагат Механизма за противодействие на училищния тормоз и 

алгоритъма за прилагането му; да уведомяват незабавно директора или заместник-

директора за случаите, когато им стане известно за дете жертва на насилие или в риск 

от насилие, или при кризисна ситуация, установена на територията на училището; 

16. да започват учебния час след биенето на звънеца с проверка на присъствието на 

учениците и да регистрират отсъствията в дневника на паралелката; 

17. да подават изискваната от училищното ръководство информация в определените 

срокове; 

18. да изпълняват дежурство по определен график, утвърден от директора; 

19. да провеждат по утвърден график консултации на ученици, изоставащи с учебния 

материал, на напреднали и готвещи се за състезания и олимпиади по съответната 

дисциплина, като всяка проведена консултация се отразява в дневника на паралелката; 

20. да провеждат класни и контролни работи, според графика, утвърден от директора; 

21. да следят и изпълняват задълженията си по текущите заповеди и план-графици; 

22. да спазват Етичния кодекс на училищната общност; 

23. при обработване на лични данни да спазват ЗЗЛД; 

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 

родителите, административните органи и обществеността.  

 (4) Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 

местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за 

транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по 

месторабота при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на 

образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.  

(5) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, 

които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на 

педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна 

издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-

голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10,5 

брутни работни заплати. 

Чл. 107. (1) Освен в случаите, определени в този закон, педагогическият специалист не 

може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 
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1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици, с които работи в 

училището.  

(2) Педагогическият специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на 

изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е 

подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това 

заплащане е от името и за сметка на  учениците. 

Чл. 108.  Учителите, които  са и класни ръководители  имат  следните допълнителни 

функции: 

1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми 

за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката; 

2. своевременно информиране на родителите за: 

а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното 

разписание;  

б) образователните резултати и напредъка на учениците; 

в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;  

4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;  

5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед 

налагане на санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция 

"забележка" или "преместване в друга паралелка на същото училище". 

        7. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното 

ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на 

заложбите и на уменията им; 

        8. контролира редовното посещение на учебните занятия на учениците от неговата 

паралелка. При констатирани нередности, своевременно уведомява училищното 

ръководство и родителите; 

        9. извинява отсъствията на учениците, въз основа на представени документи; 

        10. спазване на изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата 

или паралелката. 

Чл.109. Учителят в група за ЦОУД изпълнява следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес и/или на 

дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания 

по интереси за придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно 

индивидуалните потребности на децата и учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности;  

5. анализиране на образователните резултати на учениците; 

6. допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на 

социалните им умения; 

7. подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и 

социалната среда; 

8. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и 

всички заинтересовани страни; 

9. участие в провеждането на национално външно оценяване;  

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
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11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 

13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността 

на институцията;  

14. опазване на живота и здравето на учениците, включително и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 

15. водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

16. провеждане на консултации с учениците и родителите им; 

17.създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, 

сътрудничество и взаимопомощ; 

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на 

предучилищното и училищното образование.  
 

 

Раздел ІІІ 

Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 
Чл.110.(1)Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават 

квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им, резултатите на 

учениците от образователно- възпитателния процес и подготовката им. 

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се 

измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. 

Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти.  

(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по 

програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки 

период на атестиране  и не по-малко от 16 академични часа годишно вътрешно-

училищна квалификация за всеки педагогически специалист. 

(4) Създаването на професионално портфолио на педагогическите специалисти е 

процес на събиране, съставяне, съхраняване и представяне на постигнати резултати. 

Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 

разработени материали, които  ги доказват. 

(5) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти 

може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни 

степени (ПКС): 

1. пета професионално-квалификационна степен; 

2. четвърта професионално-квалификационна степен; 

3. трета професионално-квалификационна степен; 

4. втора професионално-квалификационна степен; 

5. първа професионално-квалификационна степен. 
(6) Обученията на педагогическите специалисти, свързани с повишаването на квали-

фикацията за придобиването на професионално-квалификационни степени, се 

осъществява в системата на висшето образование от висши училища, създадени по реда 

на Закона за висшето образование. 

Раздел ІV 

Кариерно развитие на педагогическите специалисти 
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Чл.111. Kариерното развитие на педагогическите специалисти се определя с държавния 

образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

(1)Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна 

степен, както и резултатите от атестирането им. 

(2) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на 

педагогическите специалисти независимо от учителския стаж. 

(3) Учителските длъжности в училището са:  

     1. учител; 2. старши учител; 3. главен учител. 

(4) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите при 

последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при 

придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на 

образованието. 

(5) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и 

възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа 

степен. 

Чл.112.(1) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от 

работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. 

(2) Критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

Раздел V 

Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти 
Чл.113. (1) Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални 

награди за високи постижения в училищното образование. 

(2) Отличията могат да бъдат грамота и/ или парична награда, които се връчват от 

директора на училището по решение на педагогическия съвет.   

 

Глава девета 

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ 
Чл. 114. (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование 

се създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен 

стандарт за информацията и документите. 

(2) По същия стандарт се оформят и документите за националната електронна 

информационна система. 

(3) Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в 

системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез 

НЕИСПУО. 

(4) След приключване на учебната година в институцията се архивира информацията за 

дейността за съответната учебна година и се съхранява в НЕИСПУО. 

(5) Институциите и МОН съхраняват информацията по ал. 1 при спазване на 

посочените срокове в приложение № 2, при което се прилага съответно Наредбата за 

вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в 

администрациите, приета с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.). 

(6)Информацията в НЕИСПУО се събира, съхранява и ползва от длъжностни лица, 

определени със заповед на директора на институцията. 
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(7)Документите, издавани или водени от институциите, се създават, попълват и водят 

или издават на хартиен и/или електронен носител съгласно разпоредбите на Наредба № 

8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование. 

(8) Със заповед на директора на институцията се определя постоянно действаща 

експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд. 

(9) Със заповед на директора на институцията се определя за всеки вид документ: 

1. длъжностното лице, което изготвя/води документа; 

2. мястото на съхранение на документа до приключването му; 

3. редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след 

приключване на документа. 

 

Глава десета 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
Чл. 115. (1) Орган за управление и контрол на училището е директорът.  

(2) Правомощията на директора са определени с държавния образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

(2) Директорът, като орган на управление и контрол на общинско училище, изпълнява 

своите функции като: 

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, 

възпитание и социализация в институцията;  

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;  

3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на 

регионалното управление на образованието – за институциите, прилагащи системата на 

делегиран бюджет; 

4. определя училищния план-прием; 

5. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на 

задължително обучение деца и/или ученици от институцията, и с организирането и 

изпълнението на приема;  

6. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;  

7. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите;  

8. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява 

свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на 

образованието в тридневен срок от овакантяването им; 

9. организира ефективното управление на персонала като създава условия за 

повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на 

педагогическите специалисти;  

10. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 

организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;  

11. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно 

разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред 

общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;  

12. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;  

13. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;  

14. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;  
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15. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал;  

16. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за 

обучение, възпитание и труд;  

17. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на 

институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на 

задълженията;  

Чл.116. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 

въпроси в училището е педагогическият съвет. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и 

негов председател е директорът на училището. 

(3) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да 

участват представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва 

училището, ученици, както и други лица. 

Чл. 117. (1) Педагогическият съвет в училището:  

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране;  

2. приема правилник за дейността на училището;  

3. приема училищния учебен план;  

4. приема формите на обучение;  

5. приема годишния план за дейността на училището;  

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи;  

10. приема годишна програма за ЦОУД на учебния ден;  

11. избира за учебната година спортни дейности по чл. 92, ал.1 от ЗПУО 

12.прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

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

училищната общност; 

14. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

15. 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; 
16. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

17. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

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

училището. 

(3) Към ПС има следните постоянни комисии: комисия за превенция на 

противообществените прояви на учениците, безопасност на движението по пътищата , 

защита при бедствия и аварии, оказване на първа помощ  и охрана на труда, здравно и 

екологично образование и възпитание, квалификация и кариерно развитие на 

учителите; комисия за организиране на училищни празници и тържества;  комисия за 

изпълнение на училищния план –прием за І-ви и V-ти клас; екип за организиране и 

координиране на процеса по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие  на ученици ;  комисия по етика; комисия за разработване на 

проекти и национални програми. 
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Глава единадесета 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
Чл.118.Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението им, съгласно глава 14 от ЗПУО. Условията и 

редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с 

правилник, издаден от министъра на образованието.  
(1) Общественият съвет в училището:  

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

директора за изпълнението й; 

 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 

263, ал.1, т.8 и 9 от ЗПУО; 

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

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и 

инспектирането на училището;  

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

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на 

делегиран бюджет, които получават средства от държавния бюджет; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището;  

6. съгласува училищния учебен план;  

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и 

по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  

8. съгласува избора от учителите в училището по чл.164, ал.2 от ЗПУО на учебниците и 

учебните комплекти;  

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове;  

10. дава становище по училищния план-прием по чл.143, ал.1 от ЗПУО;. 11. участва в 

създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

 

Глава дванадесета 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 
Чл.119. Ученическият съвет в училището се изгражда от представители на всяка 

паралелка от V до  VII клас.Той избира свое ръководство. 

 Чл.120. Всяка паралелка изгражда ученически съвет на класа. Съставът му се определя 

от самите ученици, като изборът се осъществява по демократичен път. За дейността му 

отговаря съответния класен ръководител. 

 Чл.121. Училищният ученически съвет изработва план за дейността си през учебната 

година. 

(1)УУС осъществява своята дейност под ръководството на представител на 

педагогическия екип, определен със заповед на директора. 

(2)Училищния ученически съвет има следните функции: 

1. утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището. 

2. мотивира учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи 

училищния живот и ученическата общност;  

3. посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и 

протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; 

4.подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общо 

училищните изяви;  
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5. работи по проекти съвместно с другите представители на училищната общност. 

(3)Училищния ученически съвет има следните права: 

1.да събира средства от учениците за културни, благотворителни и други дейности по 

своя инициатива.; 

2.да предлага на училищното ръководство и на ПС мерки за подобряване на ОВП;  

3.да участва чрез своя председател при необходимост в заседания на ПС. 

 

Глава тринадесета 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
Чл. 122. (1) Управление на качеството на образованието в училище е непрекъснат 

процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на 

дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.  

(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на 

подобрения в работата на училището се извършват при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. 

(3) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране. 

(4) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а 

инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен 

стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. 

(5)Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 

предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от 

училището. 

(6) Инспектирането се извършва от Национален инспекторат по образованието. 

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на 

качеството на предоставяното от училището образование в определен момент на 

дейността им и определяне на насоките за подобряване. 

 

Глава четиринадесета 

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 

Раздел I 

Финансиране 
Чл. 123. (1) Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се 

финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски 

фондове и програми и други източници. 

 (2) Размерите на стандарта за ученик се определя в зависимост 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 до образование. 

Чл. 124. (1) Средствата за подпомагане на равния достъп на учениците до образование 

са за: 

 1. транспорт на ученици;  

2. закупуване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците 

и за училищната библиотека;  

3. целодневна организация на учебния ден и хранене; 

4. дейности, свързани с общата  и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

5. дейности, свързани с ученическия отдих и спорт;  
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6. реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за 

намаляване броя на преждевременно напусналите;  

7. подкрепа за ученици с изявени дарби;  

8. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до 

образование. 

(2) Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по 

стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на 

институциите. 

Чл. 125. (1) Общинските училища прилагат система на делегиран бюджет, която дава 

право на директора на училището:  

1. на второстепенен разпоредител с бюджета;  

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между 

дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджета;  

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. 

(2) Училището публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за 

изпълнението му. 
 

Раздел II 

Имущество 

Чл.126. (1) ОУ“ Петко Рачов Славейков“ като общинско училище е публична общинска 

собственост. 

(2) Имотът е предоставен за управление на училището и се ползва само за целите на 

образователния процес, без да променя предназначението си. 

 

 

Глава петнадесета 

Преходни и заключителни разпоредби 
Чл. 127. (1). Правилникът за дейността на училището се актуализира ежегодно. 

 (2) Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет.  

 (3) Класните ръководители запознават учениците с правилника в часа на класа, а 

родителите им на първата родителска среща за учебната година. Учениците и 

родителите полагат подпис, че са запознати. 

 (4) За всички неуредени въпроси в настоящия правилник се използват разпоредбите на 

ЗПУО,  Наредбите на МОН и всички други подзаконови нормативни актове. 

(5) Правилникът подлежи на изменения при промяна на действащата нормативна 

уредба. 

(6) Оригиналът на правилника се съхранява у директора. 

Чл.128. Правилникът е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за всички фактори на организация и 

провеждане на образователно-възпитателния процес в училище: ръководство, 

учители, ученици, помощно-обслужващ персонал, родители. 
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Приложения към ПДУ: 

 

Приложение № 1-Вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на 

ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции на 

територията на училището или извън него. 

Приложение № 2 - Видове форми на обучение 

Приложение № 3- Система от символи на качествените показатели 

Приложение № 4- Процедура за налагане санкции на учениците. 
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       Приложение № 1 към ПДУ 

 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧАСТИЕТО 

НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ 

УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ИЗВЪН НЕГО 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящите вътрешни правила уреждат подготовката, провеждането и 

отчитането на участие на ученици от училището в мероприятия, прояви и 

изяви – индивидуално участие и участие на група ученици – в града и извън 

града. 

2. С тези правила се уреждат: 

2.1. Организацията на мероприятия на територията на училището; 

2.2. Организацията на посещение на различни културни и научни 

институции и прояви и организирани прояви или изяви на територията 

на града; 

2.3. Организацията на посещение на различни културни и научни 

институции и прояви и организирани прояви или изяви извън 

територията на града. 

3. Целта на вътрешните правила е: 

3.1. Да предоставят на учениците възможност за участие в състезания, 

мероприятия, организирани от училището, други училища и институции в системата на 

предучилищното и училищното образование и извън нея, музеи, читалища и други, да се 

обогати учебно-възпитателната дейност и да се задоволят нуждите на учениците. 

 

 II.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Осъществяването на участието на мероприятието включва:  

1.1 Заявление от ръководителя на групата ученици или на ученика в случай 

на индивидуално участие в мероприятие съгласно приложението.  

1.2 Заявлението се придружава от списък, съдържащ трите имена на 

участващите ученици, паралелката и датата на раждане на учениците; 

1.3 Заявлението, придружено от списък, се представя на директора по за 

съгласуване не по-късно от 3 (три) работни дни преди датата на 

мероприятието; 

1.4 Директорът издава заповед не по-късно от 2 (два) работни дни преди 

датата на мероприятието, в която се посочват мероприятието, 

продължителността му, ръководителят и неговите задължения. Заповедта 

се придружава от списък на учениците. 

2. Осигуряване на заместване на ръководителя на групата в случай, че 

мероприятието се осъществява по време на учебните занятия: 



2.1 Директорът издава заповед за заместването на ръководителя на групата 

или за разместване на учебните часове с цел осигуряване на нормалното 

протичане на учебния процес. 

3. Извиняване на отсъствията на учениците, участващи в мероприятието: 

3.1 Учителите вписват отсъствия в дневника на паралелката на учениците, 

участващи в мероприятието в случай, че мероприятието не се провежда в 

рамките на определен учебен час; 

3.2 Класният ръководител извинява отсъствията на отсъстващите ученици 

въз основа на заповедта за провеждане на мероприятието, копие от която 

се предоставя на класния ръководител и се съхранява от него в 

документите за извиняване на отсъствията на учениците. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА 

 

1. Осъществяването на посещение на мероприятието включва:  

1.1 Заявление от ръководителя на групата ученици или на ученика в случай на 

индивидуално участие в мероприятие съгласно приложението.  

1.2 Заявлението се придружава от списък, съдържащ трите имена на 

участващите ученици, паралелката и датата на раждане на учениците, и от 

инструктаж съгласно приложението; 

1.3 Ръководителите изискват от учениците декларации за информирано 

съгласие от родителите / настойниците на учениците съгласно 

приложението; 

1.4 Заявлението, придружено от изброените документи, се представя на 

директора не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на 

мероприятието; 

1.5 Директорът издава заповед не по-късно от 3 (три) работни дни преди 

датата на мероприятието, в която се посочват мероприятието, 

продължителността му, ръководителят и неговите задължения. Заповедта 

се придружава от списък на учениците. 

2. Придвижване в града:  

2.1 Ръководителят на групата подава в деня преди провеждането на 

мероприятието докладна до директора, в която се вписват времето на 

провеждане на мероприятието, и маршрутът, който ще се следва. 

3. Осигуряване на заместване на ръководителя на групата в случай че 

мероприятието се осъществява по време на учебните занятия: 

3.1 Директорът издава заповед за заместването на ръководителя на групата  

или за разместване на учебните часове с цел осигуряване на нормалното 

протичане на учебния процес. 

4. Извиняване на отсъствията на учениците, участващи в мероприятието: 

4.1 Учителите вписват отсъствия в дневника на паралелката на учениците, 

участващи в мероприятието в случай, че мероприятието не се провежда в 

рамките на определен учебен час; 

4.2 Класният ръководител извинява отсъствията на отсъстващите ученици въз 

основа на заповедта за провеждане на мероприятието, копие от която се 

предоставя на класния ръководител и се съхранява от него в документите 

за извиняване на отсъствията на учениците. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЯ ИЗВЪН 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА 

 

1. Осъществяването на посещение на мероприятието включва:  



1.1 Заявление от ръководителя на групата ученици или на ученика в случай на 

индивидуално участие в мероприятие, съгласно приложението.  

1.2 Заявлението се придружава от списък, съдържащ трите имена на 

участващите ученици, паралелката и датата на раждане на учениците, и от 

инструктаж съгласно приложението; 

1.3 Ръководителите изискват от учениците медицински бележки, 

удостоверяващи здравословното им състояние, и декларации за 

информирано съгласие от родителите / настойниците на учениците 

съгласно приложението; 

1.4 Заявлението, придружено от изброените документи, документи на 

фирмата превозвач, договор с туристически оператор, ако такъв е наличен, 

потвърждение от мястото за настаняване за направена резервация, ако при 

пътуването е предвидена нощувка, се представя на директора за проверка 

и съгласуване не по-късно от 8 (осем) работни дни преди датата на 

мероприятието; 

1.5 Директорът издава заповед не по-късно от 7 (седем) работни дни преди 

датата на мероприятието, в която се посочват мероприятието, 

продължителността му, ръководителят и неговите задължения. Заповедта 

се придружава от списък на учениците. Директорът издава заповед за 

командироване на ръководителите. 

2. Осигуряване на заместване на ръководителя на групата в случай че 

мероприятието се осъществява по време на учебните занятия: 

2.1 Директорът издава заповед за заместването на ръководителя на групата 

или за разместване на учебните часове с цел осигуряване на нормалното 

протичане на учебния процес. 

3. Извиняване на отсъствията на учениците, участващи в мероприятието: 

3.1 Учителите вписват отсъствия в дневника на паралелката на учениците, 

участващи в мероприятието в случай, че мероприятието не е провежда в 

рамките на определен учебен час; 

3.2 Класният ръководител извинява отсъствията на отсъстващите ученици въз 

основа на заповедта за провеждане на мероприятието, копие от която се 

предоставя на класния ръководител и се съхранява от него в документите 

за извиняване на отсъствията на учениците. 

 

V.  Настоящите правила са част от правилника за дейността на училището и 

представляват отворена система и подлежат на актуализация и допълване.  

        Приети са с решение на ПС от 07.09. 2021 г. 

   Контролът по спазването и изпълнението на правилата се упражнява от  

Директора на ОУ „П.Р.Славейков“ - гр.Пещера или от упълномощено от него лице. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЕ  

от 

....................................................................................................................................................... 

учител по / класен ръководител на / ръководител 

....................................................................................................................................................... 

Уважаема госпожо Директор, 

Моля да разрешите участието на учениците по приложения списък в  

....................................................................................................................................................... 

 

Мероприятието се провежда във връзка с 

....................................................................................................................................................... 

Мероприятието ще се проведе на ....................................  

с продължителност от ......................... ч. до ......................... 

 

..................................................   С уважение: ...................................... 

гр. Пещера  

 

                             

СПИСЪК на учениците, които ще участват в мероприятието 

№ Трите имена на учениците Дата на раждане 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

 



 Основно училище „Петко Рачов Славейков” 

    гр. Пещера,  ул. „Трети март” №3,  0350/6-21-33, е-mail:ou_slaveikov@abv.bg 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА 

 

Долуподписаният/ата 

................................................................................................................................. 

декларирам, че съм съгласен/а синът/дъщеря ми 

.................................................................................................................................  

ученик/чка в ........................... клас да вземе участие в 

................................................................................................................................. 

............................... г. от ................................. ч. до ................................. ч. 

 Разбирам и подкрепям съдържанието на инструктажа, с който е запознат/а 

синът/дъщеря ми.  

 

……………         Декларатор: 

Гр.Пещера 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА 

 

Долуподписаният/ата 

................................................................................................................................. 

декларирам, че съм съгласен/а синът/дъщеря ми 

.................................................................................................................................  

ученик/чка в ........................... клас да вземе участие в 

................................................................................................................................. 

............................... г. от ................................. ч. до ................................. ч. 

 Разбирам и подкрепям съдържанието на инструктажа, с който е запознат/а 

синът/дъщеря ми.  

 

……………         Декларатор: 

Гр.Пещера 
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    гр. Пещера,  ул. „Трети март” №3,  0350/6-21-33, е-mail:ou_slaveikov@abv.bg 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА 

 

Долуподписаният/ата 

................................................................................................................................. 

декларирам, че съм съгласен/а синът/дъщеря ми 

.................................................................................................................................  

ученик/чка в ........................... клас да вземе участие в 

................................................................................................................................. 

............................... г. от ................................. ч. до ................................. ч. 

 с ръководител/и……………………………………………………………………… 

 Разбирам и подкрепям съдържанието на инструктажа, с който е запознат/а 

синът/дъщеря ми.  

 

 
ИНСТРУКТАЖ 

 

ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГРАДА И ПРИ УЧАСТИЕТО В 

МЕРОПРИЯТИЕТО УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ: 

1. Да изпълняват стриктно указанията, дадени им от ръководителите. 

2. Да се движат в групата и да не се отклоняват от нея по време на движението. 

3. Да не пресичат произволно пътното платно. 

4. Да уведомяват ръководителите в случай, че липсва ученик. 

5. Да уведомяват незабавно ръководителите, ако забележат нещо, 

застрашаващо живота и здравето им. 

6. Да спазват нужната хигиена и дисциплина в обектите, които посещават. 

7. Учениците са длъжни да пазят личното си имущество и документи. 

8. Тъй като е невъзможно да се предвиди евентуална опасна ситуация за 

учениците по време на движението, всички ученици са предупредени да 

преценяват отговорно и разумно всяка своя постъпка, действие и решение. 

9. Всеки ученик с подписа си доказва, че е запознат с настоящия инструктаж и 

се ангажира да го спазва. 

 

 

 

……………         Декларатор: 

Гр.Пещера                                                                                                   Родител:……….. 

                                                                                                                       Ученик:………… 
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Утвърждавам: ............................... 

                                                           Директор: 

/П.Христоскова/ 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В МЕРОПРИЯТИЕ  

 

 

ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГРАДА И ПРИ УЧАСТИЕТО В 

МЕРОПРИЯТИЕТО УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ: 

10. Да изпълняват стриктно указанията, дадени им от ръководителите. 

11. Да се движат в групата и да не се отклоняват от нея по време на движението. 

12. Да не пресичат произволно пътното платно. 

13. Да уведомяват ръководителите в случай, че липсва ученик. 

14. Да уведомяват незабавно ръководителите, ако забележат нещо, 

застрашаващо живота и здравето им. 

15. Да спазват нужната хигиена и дисциплина в обектите, които посещават. 

16. Учениците са длъжни да пазят личното си имущество и документи. 

17. Тъй като е невъзможно да се предвиди евентуална опасна ситуация за 

учениците по време на движението, всички ученици са предупредени да 

преценяват отговорно и разумно всяка своя постъпка, действие и решение. 

18. Всеки ученик с подписа си доказва, че е запознат с настоящия инструктаж и 

се ангажира да го спазва. 

 

       Ръководители на групата:  

     1. .............................................  

     2. .............................................  

     3. .............................................  

     4. .............................................  
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Утвърждавам: ............................... 

                                                           Директор: 

/П.Христоскова/ 

 

ЗАПОЗНАТИ С ИНСТРУКТАЖА 

№ Трите имена Дата Подпис 
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OCH06HOyIIILT1UU4e ,,JlernKo Pazioo C3a6efiKO6" 

zp. Heuepa, y;i. ,, Tpeinu .iapni" i3, V 0350/6-21-33, e-mail. ou slaveikov@jthv. bg  

IlpwiodlceHue .J& 2 ,ci.iti H,Z(Y 

f(W 

IOpMH Ha O6yCHHC 

npe ye6HaTa 2021 / 2022 r. 

B OY ,,H.P.CJ1aBeIiKOB"- rp.flewepa 

U 

OpMHTe Ha O6yeHue ca HHTH Ha fleaFoFHqecIcvj CTBCT or 07.09.2021 F., criiacHo q11.263, an. 1, 
r.4 OT 3f1Y0 H yTB'hpeHH c -bc 3anoaejj X2 493/13. 09.20211. Ha Ai4peKTopa Ha y'-IHJrnHeTo. 



 

I. ОУ „П.Р.Славейков“- гр.Пещера  организира обучението на учениците в следните 

форми: 

1.1.Дневна - учениците се организират в паралелки и групи. Формата е присъствена и се 

провежда между 8.00 ч. и 17.10 ч. в учебни дни. 

1.2.Индивидуална - неприсъствена форма на обучение. Организира се съгласно чл.111 от 

ЗПУО. 

1.3.Самостоятелна - неприсъствена форма, при която ученикът се подготвя 

самостоятелно и се  явява на изпити по учебни предмети от УУП. Организира се 

съгласно изискванията на чл.112 от ЗПУО. 

1.4.Комбинирана - включва обучение при условия и ред на дневна форма и индивидуално 

обучение по един или няколко предмета от училищния или индивидуалния учебен план. 

Организира се съгласно чл.114. от ЗПУО. 

II.Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл.12 (2) от ЗПУО. В отделни 

случаи тя се препоръчва от ЕПЛР - чл.31.(2), (3) от Наредбата за организация на 

дейностите.Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище 

форми на обучение, както и графикът на изпитните сесии за самостоятелната форма на 

обучение се  публикуват на интернет страницата на училището. 

III.За обучение във форма, различна от дневна, и за преминаване в друга форма на обучение 

ученикът подава заявление. Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на 

обучение. 

IV.По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на 

училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от 

разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за 

ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, който по 

здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава 

училище. 

V.Завършването на клас и степен на образование в различните форми на обучение се 

удостоверява с един и същи вид документ, съгласно ДОС за информацията и документите в 

системата на предучилищното и училищно образование. 

 

VI. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

6.1.Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през 

учебния ден и включва обучението по целодневната организация на учебния ден, спортните 

дейности и часа на класа. 

6.2.В дневна форма на обучение се обхващат всички желаещи ученици да се обучават в ОУ 

„П.Р.Славейков“ , ненавършили 16-годишна възраст. 

6.3.В първи клас се приемат ученици, навършили 7 години. По изключение се приемат и 

ученици навършили 6 години, след доказана готовност за училище. 

6.4.Учениците кандидатстват за първи клас със заявление от родителя за приемане и копие от 

акта за раждане. Записването в първи клас става със заявление от родителя и оригинал на 

удостоверение за завършена подготвителна група/клас. Един месец след началото на 

учебната година оригиналите се връщат на родителите, а в класния ръководител се 

съхраняват копия. Приемането на документи, класирането и записването става по ред и 

график, определени със заповед на директора на училището по предложение на ПС. 

6.5.Ученици, които постъпват в І клас без удостоверение за завършена подготвителна група или 

подготвителен клас се приемат с попълнена от родителите декларация по образец на 

училището. За тях, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена 

подготвителна група/клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта 



на РУО и други органи и организации осигуряват включване в подходящи форми за 

допълнителна работа през началния етап на основното образование, с акцент върху 

допълнителното обучение за усвояване на български книжовен език. 

6.6.В V клас се приемат ученици без приемен изпит, завършили начален етап на основното 

образование. Записването става с подадено заявление и оригинално удостоверение за 

завършен начален етап на основното образование. 

6.7.В училището се приемат и обучават и ученици със СОП. 

6.8.Учениците от І-VІІ клас се приемат в ОУ „П.Р.Славейков“ с писмено заявление до 

директора на училището при спазване на изискванията на чл.142 от ЗПУО. 

6.9.В зависимост от желанията на учениците и възможностите на училището, се организират 

групи за допълнителна подготовка (съобразно учебния план), ЦОУД и различни форми и 

групи за извънкласни дейности. 

 

VII. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

7.1.Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо 

оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

7.2. Организира се за: 

а) ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се 

обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни 

дни; 

б) ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за 

един или повече класове; 

в) ученици с изявени дарби; 

г) ученици със специални образователни потребности , които преминават от дневна в 

индивидуална форма на обучение по препоръка на ЕПЛР след оценка и становище на РЕПЛР; 

д) ученици от следните случаи: ненавършили 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от 3 

години възрастта за съответния клас; навършили 16 години, но постъпващи за първи път в 

училище; прекъснали обучението си за повече от 3 последователни учебни години; ученици, 

неможещи успешно да завършат един клас повече от 3 учебни години. 

7.3. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, изготвен и утвърден от 

директора на училището. В него се допуска отсъствие на учебния предмет физическо 

възпитание и спорт, когато обучението на ученика по него е невъзможно и то е доказано с 

медицински документ. Допуска се отсъствие и на други учебни предмети от индивидуалния 

учебен план по същата причина за учениците със СОП, за които има препоръка от ЕПЛР. 

7.4. Намаляването на броя учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети не 

може да бъде повече от 50% в основната степен на образование. 

7.5. ИУП включва място на провеждане на обучението, календарен график по дати и часове и 

специфични методи на обучение, на проверка и оценка, ако се налагат такива. 

7.6. Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. Когато ученикът не може да 

посещава училището по здравословни причини, учебните часове се организират в домашни или 

болнични условия, а в отделни случаи и в център за подкрепа на личностно развитие. 

7.7. За ученици, които по семейни причини желаят да завършат обучението си в други срокове 

за един или повече класове и за ученици с изявени дарби, учебните часове могат да се 

организират в рамките на няколко учебни седмици, а оценяването им в изпити за определяне на 

годишна оценка. 

 

 

VIII. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА 

ОБУЧЕНИЕ: 

8.1. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните предмети от УУП. 



8.2.Организира се за: 

а) ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в 

Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма.; 

б) ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на 

чл.12, (2) от ЗПУО. 

в) ученици с изявени дарби; 

г) лица, навършили 16 години. 

8.3. В самостоятелна форма на обучение в училище не могат да се обучават ученици със СОП, 

които следва да се обучават в съответните центрове. 

8.4. Учениците от самостоятелна форма на обучение полагат изпити по всички предмети от 

действащия УУП. Учениците, които повтарят класа се явяват на изпити само по учебните 

предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителни изпити. 

8.5. Самостоятелната форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст - по 

желание на ученика или родителя се организира след решение на експертна комисия по реда на 

чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното 

управление на образованието;Същата осъществява контрол всеки учебен срок и в нея 

задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане. 

8.6. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите в самостоятелна форма на 

обучение се определят със заповед на директора на училището. 

8.7. Учениците от самостоятелна форма на обучение, могат да подават писмено заявление за 

записване до директора на училището в началото на учебната година и до 20 учебни дни преди 

изпитна сесия, определена в ПДУ, с изключение на ученици в задължителна училищна възраст 

- записани по желание на ученика или родителя в самостоятелна форма. Учениците в 

самостоятелна форма се вписват в регистъра на Списък Образец № 1 в началото на учебната 

година и при актуализация на данните през м.декември. 

8.8. Изпитите с учениците от самостоятелна форма на обучение се провеждат в три сесии: 

януарска - редовна, априлска и юнска - поправителни. На поправителните сесии се явяват 

ученици, които са получили оценка слаб (2 ) на редовната сесия или не са се явили на нея. 

8.9. Изпитите се провеждат по график, утвърден от директора на училището, като в един ден се 

полага изпит само по един предмет. Предхождат се от консултации с учениците, на които те 

получават насоки за подготовка и конспект за учебния материал, също по график, определен от 

директора на училището. 

8.10. Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за явяване на изпити в 

съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за 

приключване на учебната година. Уведомяването се осъществява чрез: 

- Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите; 

- Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини; 

- Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите; 

8.11. На изпитите всеки ученик удостоверява самоличността си с лична карта. Същите се 

провеждат от 14.00 часа след като приключат учебните часове на учениците от дневна форма на 

обучение. 

8.12. За ученици, навършили 16 години по решение на директора на училището се допуска 

обучение за завършване на два класа в една година. Учениците могат да полагат изпит за 

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

предходния клас. 

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

самостоятелна форма на обучение продължава обучението си по училищния учебен план за 

самостоятелна форма. 



8.13. Резултатите от изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение се отразяват в 

протоколи и се регистрират в Книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна 

или индивидуална форма на обучение. 

8.14. Учениците от самостоятелна форма на обучение, положили успешно изпити за завършена 

основна степен на обучение, получават предвидените документи за образование. Документите 

се записват в Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на 

образование. 

8.15. Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни 

сесии, се смята за отписан от училището. 

 

IX. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

 

9.1.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. Тя се осъществява в паралелки и групи, а само за отделни учебни 

предмети е за отделен ученик. 

9.2.Организира за: 

а)ученик със специални образователни потребности; 

б)ученик с изявени дарби; 

в)ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се 

изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в 

населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава; 

г)ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената 

подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва 

след началото на втория учебен срок. 

9.3. Комбинираната форма на обучение се осъществява за ученици със СОП от аутистичния 

спектър, за ученици с множество увреждания или със състояния, водещи до трудности в 

обучение при дневна форма; за ученици, които се обучават по индивидуални учебни програми 

и за такива с подадено заявление от родителя за обучение в комбинирана форма. 

9.4. За всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение се изготвя седмично 

разписание, съобразено с неговите особености и потребности. 

9.5. Индивидуалното обучение като част от комбинираната форма се осъществява по ИУП и 

програми, утвърдени от директора на училището по заявените един или няколко учебни 

предмета в училище. Включва учебни часове и оценяване чрез текущи по ИУП. 

Индивидуалното обучение не може да се провежда за повече от 30% от броя на учебните часове 

по учебни предмети от съответния учебен план. 

9.6. Комбинираната форма на обучение за учениците с изявени дарби се осъществява по един 

или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал постижения, надвишаващи тези на 

своите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на 

национално и международно ниво след решение на ПС по предложение на ЕПЛР. 

9.7.  За всеки ученик се изготвя седмично разписание, съобразено с неговите особености и 

потребности. 

9.8. Индивидуалното обучение на учениците с изявени дарби включва  учебни часове и 

оценяване чрез текущи оценки по индивидуална програма по един или няколко учебни 

предмета. То може да се провежда за не повече от 50% от броя на учебните часове по всеки 

предмет от учебния план. 

9.9.  При комбинираната форма на обучение за ученици от VІІ клас, преместени в училището 

след началото на ІІ срок вместо съответния предмет от разширената подготовка от предвидения 

учебен план, се организира индивидуално обучение по предмета от разширената подготовка, 

който ученикът е изучавал преди преместването си. 

 

Формите на обучение се качват в сайта на училището и се актуализират ежегодно. 



OCHOBHO Y1H.THH1iE ,,IIETKO PA OB CJIABEJ1KOB" 
op. Heuepa, i. ,, Tpemu .iwpni" .M3, 	0350/6-21-33, e-mail: uu slai'eiIwnvabv. hi.' 

( jBP)KJABAM: 
( 1JPKTOP . ......... 

o OS7JL. 
* uj 	/fl. XPHCTOCKOBaI 

FIpMJI0)KeHHe N2 3 ICbM [1JY 

CHCTEMA OT CHMBOJIII HA KAMECTBEHHTE HOKA3ATEJIH 3A 
YCTAHOB5IBAHE HA PE3'YJITATHTE OT H3[IHTBAHFI5ITA HA YEHHHTE OT 

I - Ill KJIAC rn ye6IIaTa 2021-2022 r. 

OueHKal'a e rioKa3aTesi 3a cTenel-ITa. B KO5ITO ca I1oCTIJFHaTu KOMneTeHTHOCTHTe, 

onpejieiieriri B 1up?KaBIIH5I  o6pa3oBa1es1eH CTHLLT 3a o6tuoo6pa3oBare.nHa 

lloJlroToBKa. 

B13 OCHOBa Ha yCFaH0BeHHTe pe3yJlTaTH OT H3fl1ITBaHII5TTa Ha yqeHHu"Te OT I - III Ksiac 
ce [10CTB5T O1JeHKI4 caMo C KatlecTBel1  [loKa3aTejl. 

B I Kiiac no BCH'IKH ye6riri npeeu ce opripa o6ra F0LWWHB oleHKa C KMCTBH 
noka3aTeJl. 

BT,B II iuiac ii III iuiac rio BceKH y!le6eH HpejmeT ce opripa FOjHLHHa oueHKa  C 
Ka-1ecTBeH noKa3aTeJ1. 

Kat1ecrBen HIT 110 K3TJ1 On pejeii CTeneHTa na 11OCT14 rage Ha 04KBH riTe P3YJiTTH 
OT o6y'-leHrieTo. 

II. 	B-b3 OCHOBa Ha YCTaHOBeHHTC PC3YJ1TT14 OT LI3I1IITBaHII5ITa Ha yqeHuwiTe, 

y 14MTeJ1T C r1e-1aT [1OCTBH OUeHKH  caMo C Ka'-IeCTBeHI1 noKa3aTeJlri tlpe3  C14CTCM 
OT CI4MBOJ1II, KKTO CJ1eJBa: 

1.YcMHxHaTo cmH[e c iianiic: ,,yjeciio! Tn ce dilpaBu 0TJIII9H0!" - OTJIWIEH 

KpHTepuH: Y'-ICHIIKlI,T 110CTl4F HaribJiHO o'1aKBaHw1'e PC3YIJTTH OT ytle6HHTe nporpaMri. B 
3HaHHSTa HNma flpOJlyCKH. YcBoenrI ca BCH 1-IK14 HOBI4 fl0H1THM II yLICHI4K'bT  114 M3fl0J13B 

ycnewHo. flpnTeI<aBa Heo6xoJluMllTe KoMneTeH'rHocTll II M0)KC jia 114 npiisiara CM0CT051TJ1HO 

npri pewaBal-le iia yie6i-iu 3JW'-114 B pa31MlH11 CI4TyawIu. )]eHcTBH$1Ta my ca iesieacoeu ri 

BOJUIT JO KpaeH pe3yJiTaT. 

2.YcMHxHaTo UBCTC C na)uluc:" BpaBo! MaJIKo He H LocTHI -a!" - MH. JOKbP 

I'CpHTepuH: YLICHHK1T nocirira C MaJIKI4 H3KJ1lo4eHw1 oiaicaririe PC3YJ1TBTI4 OT y-1e6HHTe 

nporpaMll. B 3HHI4IT "ma He3HaquTejlHu nponycku. YcBoeuu ca HOBHTe FIOH$1T1151 1'! llOBe'leTO 

OT TAX ce u3110JI3BaT rIpaBlIJIHO. )IeMoHcTpl4pa flp[tL06HTI4Te KOMUCTCHTHOCTII npii pewaae Ha 

y'-ie6un 3)1'-1H B 1103HTH Cu1yaLJ,14H, a HepmjK0 - H B CHTUH14, KOI4TO He ca ri3'IBH14 B KJ1BC, 



макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до 

краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен.  

 

3. Цвете с надпис:“ Добре, но можеш повече!“ – ДОБЪР  

 

Критерии: Ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми. Демонстрира знания и умения с малки пропуски и успешно се справя с познати 

ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати 

ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат 

неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат.  

 

4.Тъжно лице на цвете с надпис: „Имаш пропуски! Старай се повече!“ – СРЕДЕН  

Критерии: Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната 

програма. Усвоени са само някои от новите понятия. Може да ги прилага с пропуски и 

грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в 

клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.  

 

5. Сърдито лице на облаче с надпис: „ Трябва да работиш повече!“ – СЛАБ  

Критерии: Ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени 

като прагова дейност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител 

„среден“.  

 

 

III. Печатите са с форма на слънце, цвете и облаче, червени на цвят с надписи за 

съответната оценка на качествения показател. 

 

IV.  На учениците със СОП, които се обучават по индивидуална учебна 

програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: 

"постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".  

 

V. Когато се установи, че учениците по т.IV. са постигнали изискванията на 

учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя 

оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по 

индивидуална учебна програма се преустановява. 
 

 

 

 
Настоящата система от символи за оценяване 1-3 клас, съгласно Наредба №11 за 

оценяване резултатите от обучението на учениците е приета на Педагогически съвет 

от 07.09.2021г.  и утвърдени със Заповед № 493/13. 09.2021г. на Директора на 

училището. 



OcHoeHo ylIu3uu4e ,,HemKo Paoe CJIaeeüKoe" zp. Heuepa, 
y.i. ,, Tpenzu Mapm" .iV3, V 035016-21-33, e-maiI:ou_sIaveikovflbv.bg 

YTBPAE/ABAM, .. 
4PIPEKTOP:............... 

/II.XPHCTOCKOAA/ 

HPOUEYPA 

3A HAJ1AI'AHE HA CAHKIIJ/H/I 

HA YMEHHUHTE 
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І. ЦЕЛ И ОБХВАТ: 

 

1. Настоящата процедура е разработена  с цел да се определят  реда и 

отговорностите на директор, класни ръководители и родители при налагане 

санкции на учениците  за неизпълнение на задълженията им. 

 

2. Процедурата е разработена на основание на Раздел ІІІ «Санкции на 

учениците» от ЗПУО, Глава трета на НПО и ПДУ, с цел спазване на 

законодателството и защита правата на учениците и училището. 
 

ІІ. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

ЗПУО          -   Закон за предучилищното и училищно образование 

ПДУ            –   Правилник за дейността на училището; 

НПО           -    Наредба за приобщаващото образование 

ПС               –   Педагогически съвет 

УКС             -   Училищен координационен съвет 

 

ІІІ. НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ 
 

1. За неизпълнение на задълженията си, определени в Закона за 

предучилищното и училищното образование и в Правилника за дейността на 

училището (ПДУ), както и за допускане на отсъствия по неуважителни 

причини на учениците след изчерпване на останалите механизми за 

въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение на учениците се налагат следните санкции: 

  1.1. Забележка  

            1.2. Преместване в друга паралелка в същото училище 

  1.3. Предупреждение за преместване в друго училище 

1.4. Преместване в друго училище 

1.5.Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за 

ученици, навършили 16 год. 
 

2. Налагане на санкции: 

2. 1.   „Забележка ”: 

а) за допуснати от 7 до 10 отсъствия по неуважителни причини и / или за 

регистрирани  5 дисциплинарни забележки в дневника на класа; 

б) за допуснати нарушения от ученика, описани в чл. 79 от ПДУ и на основание 

чл. 199 ал.1, т.1 от ЗПУО и във връзка с гл.ІІІ от НПО. 

2.2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“: 

а) за допуснати от 10 до 15 отсъствия по неуважителни причини и за 

регистрирани  над 5 дисциплинарни забележки в дневника на класа; 

б) постоянни конфликти със съучениците от класа и агресивно поведение;  

в) наличие на свободно място в другата паралелка от същия клас (V-VІІ клас);. 
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2.3.   „Предупреждение за преместване в друго училище”: 

а) за допуснати от 15 до 20  отсъствия по неуважителни причини и / или за 

регистрирани 10 дисциплинарни забележки в дневника на класа; 

б) за накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителите и 

останалия персонал на училището; 

в) за незачитане правата, честта и достойнството на другите, както и за 

прилагане на физическо и психическо насилие; 

г) за участие в хазартни игри, за употреба и разпространение на тютюн и 

тютюневи изделия, цигари, алкохол и наркотични вещества; 

д) за носене на  оръжие и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

e) за кражба или умишлено увреждане на имущество на ученици, учители и 

други служители на училището; 

2.4.  „Преместване в друго училище”: 

а) за допуснати от 20 до 30  по неуважителни причини и/или регистрирани над 

10 дисциплинарни забележки в дневника на класа; 

б) за явяване в района на училището, в сградата и в учебен час в нетрезво 

състояние и/или след употреба на наркотични вещества; 

в) за упражняване на физическо или психическо насилие; 

г) за умишлено нанесени щети на училищно имущество; 

 

2.5.   „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение”- за ученик, навършил 16-годишна възраст и допуснал повече 

от 30 отсъствия по неуважителни причини и други тежки нарушения. 

 
 

ІV. ПРОЦЕДУРИ  ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ: 
 

1. Налагане на санкция „Забележка ”: 
(чл.199.ал.1.т.а1. от ЗПУО и чл.94., т.1. от ПДУ) 

1.1. Класният ръководител писмено информира родителя за конкретното 

нарушение и дава предложение за дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация на ученика. /чл.53 от НПО/-  Приложение № 1;  

1.2. Класният ръководител информира директора и координиращия екип в 

училището за нарушението; 

1.3. УКС със съдействието на класния ръководител организира и провежда: 

       - Среща между родителя/настойника на ученика  с директора и екипа за 

изясняване на фактите и обстоятелствата по нарушението, на която се води 

протокол. 

       - Предложение за план за осъществяване на обща подкрепа; 

       - Протокол от заседанието на екипа; 

1.4. След изчерпване на дейностите за въздействие върху вътрешната мотивация 

и за преодоляване на проблемното поведение на ученика, класният 
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ръководител пише Докладна / Мотивирано предложение до Директора на 

училището и предлага съответната санкция. /чл.66 от НПО/-  Приложение № 2; 

 1.5. Писмено уведомява родителя за откриване на процедурата с Изх.№; / 

чл.204, ал.1 от ЗПУО/ Приложение № 3; 

1.6. Преди налагане на съответната санкция ученикът има право да бъде 

изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата,свързани с 

конкретното нарушение в присъствието на родител/настойник или доверено 

лице- учител/психолог. Води се протокол. / чл.204, ал.3 ЗПУО/ / Приложение 

№ 4; 

1.7. Заповедта на директора за налагане на санкцията се издава в 14                                                              

дневен срок от предложението на класния ръководител./чл.205 ,ал.1 ЗПУО/ 

1.8. В заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите        за 

налагането й./ чл.205,ал.2 ЗПУО/  

1.9 Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на 

родителя му с уведомление./чл.205,ал.3 ЗПУО/ - / Приложение № 5; 

1.10.  Наложената санкция се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция на ученика от класния ръководител . 
 

2. Налагане на санкция  „Преместване в друга паралелка в 

същото училище” : (чл.199.ал.1.т.2. от ЗПУО и чл.94., т.2. от ПДУ) 
2.1. Класният ръководител писмено информира родителя за конкретното 

нарушение и дава предложение за дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация на ученика. /чл.53 от НПО/-  Приложение № 1;  

2.2. Класният ръководител информира директора и координиращия екип в 

училището за нарушението; 

2.3. УКС със съдействието на класния ръководител организира и провежда: 

       - Среща между родителя/настойника на ученика  с директора и екипа за 

изясняване на фактите и обстоятелствата по нарушението, на която се води 

протокол. 

       - Предложение за план за осъществяване на обща подкрепа; 

       - Протокол от заседанието на екипа; 

2.4. След изчерпване на дейностите за въздействие върху вътрешната мотивация 

и за преодоляване на проблемното поведение на ученика, класният 

ръководител пише Доклад / Мотивирано предложение до Директора на 

училището и предлага съответната санкция. /чл.66 от НПО/-  Приложение № 2; 

2.5. Писмено уведомява родителя за откриване на процедурата с Изх.№; / 

чл.204, ал.1 от ЗПУО/ Приложение № 3; 

2.6. Преди налагане на съответната санкция ученикът има право да бъде 

изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата,свързани с 

конкретното нарушение в присъствието на родител/настойник или доверено 

лице- учител/психолог. Води се протокол. / чл.204, ал.3 ЗПУО/ / Приложение 

№ 4; 
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2.7. Заповедта на директора за налагане на санкцията се издава в 14                                                              

дневен срок от предложението на класния ръководител./чл.205 ,ал.1 ЗПУО/ 

2.8. В заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите        за 

налагането й./ чл.205,ал.2 ЗПУО/  

2.9 Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на 

родителя му с уведомление./чл.205,ал.3 ЗПУО/ - / Приложение № 5; 

2.10.  Наложената санкция се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция на ученика от класния ръководител . 
 

3. Налагане на санкция  „Предупреждение за преместване в 

друго училище” : (чл.199.ал.1.т.3. от ЗПУО и чл.94., т.3. от ПДУ) 
3.1.  Класният ръководител писмено информира родителя за конкретното 

нарушение и дава предложение за дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация на ученика. /чл.53 от НПО/-  Приложение № 1;  

3.2. Класният ръководител информира директора и координиращия екип в 

училището за нарушението; 

3.3. УКС със съдействието на класния ръководител организира и провежда: 

       - Среща между родителя/настойника на ученика  с директора и екипа за 

изясняване на фактите и обстоятелствата по нарушението, на която се води 

протокол. 

       - Предложение за план за осъществяване на обща подкрепа; 

       - Протокол от заседанието на екипа; 

3.4. След изчерпване на дейностите за въздействие върху вътрешната мотивация 

и за преодоляване на проблемното поведение на ученика, класният 

ръководител пише Доклад / Мотивирано предложение до ПС на училището и 

предлага съответната санкция. /чл.66 от НПО/-  Приложение № 2; 

3.5. Писмено уведомява родителя за откриване на процедурата с Изх.№; / 

чл.204, ал.1 от ЗПУО/ Приложение № 3; 

3.6. Преди налагане на съответната санкция ученикът има право да бъде 

изслушан от ПС в присъствието на родител/настойник или доверено лице- 

учител/психолог , както и представител на дирекция «Социално подпомагане» 

и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата,свързани с конкретното 

нарушение Води се протокол. / чл.204, ал.3 ЗПУО/ / Приложение № 4; 

3.7. За производството по налагане на наказание се определя  Докладчик; 

3.8. Докладчикът е психологът на училището; 

3.9. При нежелание на ученика да присъства на ПС и да изясни фактите и 

обстоятелствата довели до налагане на наказанието, то той прави това пред 

класния ръководител и психолога, които изготвят Протокол от разговора с 

ученика. 

3.10. По предложение на класния ръководител и/или по молба на 

непълнолетния ученик, съответно от родителя, когато ученикът е малолетен, 

неговото изслушване може да се извърши и в присъствието на учител или на 
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друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което 

ученикът има доверие. 

3.11. Когато ПС е идентифицирал за ученика риск от отпадане от училище, 

преди налагане на санкцията »предупреждение за преместване в друго 

училище», Директорът уведомява отдел «Закрила на детето» в дирекция 

«Социално подпомагане» по местоживеене на ученика, за присъствие на негов 

предствалител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на 

ученика. 

3.12. На основание решение на ПС, директорът издава заповед за налагане на 

санкцията се издава в 14-дневен срок от внасяне на предложението на класния 

ръководител./чл.205 ,ал.1 ЗПУО/ 

3.13. В заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите        за 

налагането й. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на 

ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са 

били предприети, и причините да не дадат резултат./ чл.205,ал.2 ЗПУО/  

3.14. Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на 

родителя му с уведомление./чл.205,ал.3 ЗПУО/ - / Приложение № 5; 

3.15. Родителят/Настойникът  подписва заповедта за наказание в присъствието 

на класния ръководител и психолога; 

3.16. Отказът на родителя за подпише заповедта и/или да се яви в училище , се 

удостоверява с подписите на двама педагогически специалисти - класният 

ръководител и психолога.; 

3.17.  Наложената санкция се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция на ученика от класния ръководител , информира се и 

дирекция «Социално подпомагане»; 

3.18. Срокът на наказанието е до края на учебната година, а когато то е 

наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, влиза в сила от 

началото на следващата учебна година. 

 

4. Налагане на санкция  „ Преместване в друго училище” :  
(чл.199.ал.1.т.4. от ЗПУО и чл.94., т.4. от ПДУ) 

4.1.Класният ръководител писмено информира родителя за конкретното 

нарушение и дава предложение за дейности за въздействие върху вътрешната 

мотивация на ученика. /чл.53 от НПО/-  Приложение № 1;  

4.2.Класният ръководител информира директора и координатора в училището 

за нарушението; 

4.3. УКС със съдействието на класния ръководител организира и провежда: 

       - Среща между родителя/настойника на ученика  с директора и екипа за 

изясняване на фактите и обстоятелствата по нарушението, на която се води 

протокол. 

       - Предложение за план за осъществяване на обща подкрепа; 

       - Протокол от заседанието на екипа; 



7 

 

4.4. След изчерпване на дейностите за въздействие върху вътрешната мотивация 

и за преодоляване на проблемното поведение на ученика, класният 

ръководител пише Доклад / Мотивирано предложение до ПС на училището и 

предлага съответната санкция. /чл.66 от НПО/-  Приложение № 2; 

4.5. Писмено уведомява родителя за откриване на процедурата с Изх.№; / 

чл.204, ал.1 от ЗПУО/ Приложение № 3; 

4.6. Преди налагане на съответната санкция ученикът има право да бъде 

изслушан от ПС в присъствието на родител/настойник или доверено лице- 

учител/психолог , както и представител на дирекция «Социално подпомагане» 

и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата,свързани с конкретното 

нарушение Води се протокол. / чл.204, ал.3 ЗПУО/ / Приложение № 4; 

4.7. За производството по налагане на наказание се определя  Докладчик; 

4.8. Докладчикът е психологът на училището; 

4.9. При нежелание на ученика да присъства на ПС и да изясни фактите и 

обстоятелствата довели до налагане на наказанието, то той прави това пред 

класния ръководител и психолога, които изготвят Протокол от разговора с 

ученика. 

4.10. По предложение на класния ръководител и/или по молба на 

непълнолетния ученик, съответно от родителя, когато ученикът е малолетен, 

неговото изслушване може да се извърши и в присъствието на учител или на 

друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което 

ученикът има доверие. 

4.11. Когато ПС е идентифицирал за ученика риск от отпадане от училище, 

преди налагане на санкцията »предупреждение за преместване в друго 

училище», Директорът уведомява отдел «Закрила на детето» в дирекция 

«Социално подпомагане» по местоживеене на ученика, за присъствие на негов 

предствалител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на 

ученика. 

4.12. На основание решение на ПС, директорът издава заповед за налагане на 

санкцията се издава в 14-дневен срок от внасяне на предложението на класния 

ръководител./чл.205 ,ал.1 ЗПУО/ 

4.13. В заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите        за 

налагането й. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на 

ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са 

били предприети, и причините да не дадат резултат./ чл.205,ал.2 ЗПУО/  

4.14. Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на 

родителя му с уведомление./чл.205,ал.3 ЗПУО/ - / Приложение № 5; 

4.15. Родителят/Настойникът  подписва заповедта за наказание в присъствието 

на класния ръководител и психолога; 

4.16. С оглед на евентуално обжалване на заповедта е необходимо 

уведомителното писмо да бъде изпратено с обратна разписка; 
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4.17.  Наложената санкция се отразяват в ученическата книжка в бележника за 

кореспонденция на ученика от класния ръководител , информира се  дирекция 

«Социално подпомагане» и Началника на  РУО- Пазарджик. 

4.18. Срокът на наказанието е до края на учебната година, а когато то е 

наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, влиза в сила от 

началото на следващата учебна година. 

 

5. Налагане на санкция  «Преместване от дневна в 

самостоятелна форма на обучение» (чл.199.ал.1.т.5. от ЗПУО и 

чл.94., т.5. от ПДУ) 
За неизпълнение на задълженията санкцията "преместване от дневна 

форма в самостоятелна форма на обучение"се налага на ученик, навършил 16-

годишна възраст и допуснал повече от 30 отсъствия по неуважителни причини 

или други тежки нарушения. Прилага се като крайна мярка. Процедурата е 

като при санкции 3 и 4. 

6. Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

 

 

VІ. НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ: 

1. „Отстраняване от училище“ се налага със заповед на директора за облекло 

или вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както 

и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, като 

задължително класният ръководител уведомява родителите на 

ученика/ученичката. Той се отстранява от училище до отпадане на основанието 

за отстраняването му. 

 

2.  „Отстраняване от учебен час“ се налага от учителя за възпрепятстване от 

страна на ученика провеждането на учебния процес. Ученик се отстранява от 

учебен час в случай на: 

2.1. грубо или системно нарушаване на дисциплината; 

2.2. демонстративно неизпълнение на задача, поставена от учителя. 

2.3. След отстраняването на ученика от час се  информира психологът и  се 

предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение.  

2.4.Уведомява се  родителя чрез телефонно обаждане и чрез вписана забележка 

в ученическия бележник. 

2.5. При отстраняване на  ученика  от час, същият  няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. 

2.6. Отстраненият ученик е длъжен: 

а) да не оспорва решенията на налагащите мярката преподаватели; 
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б) да се яви при дежурен учител или друго длъжностно лице и да следва 

неговите указания; 

в) да даде писмени обяснения за причините за отстраняването му от час; 

г) да не напуска сградата на училището до края на учебните занятия: 

д) да се яви в класната стая за следващия учебен час; 

е) да се осведоми за пропуснатия учебен материал и да се подготви за него. 

ж) дежурният учител или друго длъжностно лице посочва мястото и вида 

дейност,която ученикът трябва да извърши до края на съответния учебния час.   

 

2.7. Насочване към дейности:                                                                                       

Съгласно чл. 45 от Наредбата за приобщаващото образование за 

преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне 

със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда, 

с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се 

прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация:  

 1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;   

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;    

3. консултиране на ученика с психолог;    

4. включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за 

общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;   

5. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава  

(наставничество);  

6. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;   

7. други дейности, определени в правилника за дейността на 

институцията.  

Съгласно чл. 27  от Наредбата за приобщаващото образование както и чл. 

83 от ПДУ на ученика се предоставя обща подкрепа за личностно развитие като 

консултации по учебни предмети, консултации с психолог, допълнително 

обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, 

включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, 

кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения 

или отпадане от училище.       

 

 

 

VІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИ НА УЧЕНИЦИ, ДОПУСНАЛИ  

ОТСЪСТВИЯ ОТ ЕДИН И ПОВЕЧЕ УЧЕБНИ ДНИ : 

1.Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това 

родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него 

възможностите за отстраняване на причините за отсъствието. 
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2.Класният ръководител лично да потърси информация за причините за 

отсъствията на детето и неговото местонахождение от родителите, 

настойниците или други лица, заместващи ги в отглеждането на детето:  

  по телефона;  

  посещение в дома; 

  информиране чрез близки, съседи и др. имащи информация за детето; 

  водене на картотека за ученици, отсъстващи без причина повече от 5 поредни 

дни;  

3. В случай на съмнение за съществуваща непосредствена заплаха за детето или 

информация от други лица, класният ръководител (съвместно с психолога) 

лично да се увери, че не съществува заплаха за здравето и живота на детето; 

 - че не е претърпяло насилие; 

-  че не е ограничавано да посещава училище без здравословни или други 

обективни причини за това: като поиска да се срещне с детето и да разговаря с 

него; 

 4. Непосредствена заплаха могат да бъдат ситуации като: 

  обитаване от детето на неподходящи помещения – подземни помещения, 

тавани, бараки (нежилищни) и др. с неподходящи температура, осветление, 

влага, въздух;  

 липсата на храна или напитки за детето; 

  недопускане на детето в жилището, което обитава;  отнемане на дрехите на 

детето (необходими според сезона); 

  възрастен, който се опитва да достигне до детето с цел нежелано въздействие 

върху него;  нараняване на детето от възрастен, който е в помещенията или 

има достъп до помещенията, в които е детето 

 ограничаване на свободата на дете от възрастен (заключване на врата или 

завързване на детето по какъвто и да е начин);  

 принуждаване на детето да извършва дейности, при които има вероятност да 

бъде наранено или да бъде застрашен живота му.  

5. При потвърдено съмнение за непосредствена заплаха за детето, 

директора: 

 в рамките на 15 минути да се съобщи на спешен телефон 112;  

 РУ „Полиция” –Пещера 

  Уведомява началника на РУО Пазарджик – до 1 час по телефона и в рамките 

на работния ден писмено; 

  Писмен доклад по случая в Отдел за закрила на детето при Дирекция 

“Социално подпомагане” – Пещера. 

 

6.  В случай, че не може да се осъществи връзка със семейството и не може 

да се получи информация за детето, класният ръководител: 

   Доклад до директора;  

  Дирекция „Образование“ -  Пещера  

  Отдел “Закрила на детето”   


