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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” - БУРГАС 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. (1) С този правилник се определят функциите, устройството и 

дейността  на ОУ “Елин Пелин”, организацията на образователния процес, 
правата и задълженията на учителите, учениците и служителите в училището, 
доколкото те не са уредени в нормативни актове и разпоредби от по-висок ранг. 

(2) Правилникът е разработен съгласно действащото 
законодателство и е съобразен с основните документи в системата на 
образованието. Той е съвкупност от установени училищни задължения, 
свободи и забрани, които уреждат отношенията между всички членове на 
училищната общност. 
 Чл.2. Правилникът е задължителен за директора,пом.директорите, пед. 
съветници, възпитателите, учителите, учениците и служителите, както и за 
външни лица, намиращи се на територията на училището. 

 
ГЛАВА ВТОРА 

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 
 
 Чл.3.(1) ОУ “Елин Пелин” е основно училище с осемгодишен срок на 
обучение. 
         (2) Училището е общинско. 

Чл.4.(1) Училищното образование осигурява обучението и възпитанието 
на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните 
им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество. 
  (2) Училищното образование е светско и не допуска налагането на 
идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на 
основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 

(3)Училищното образование, което осъществява ОУ “Елин 
Пелин” по степен е основно, а според съдържанието на подготовката е общо. 
Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум 
  (4) В училището се обучават и възпитават интегрирано деца със 
специални образователни потребности и(или) с хронични заболявания.  
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  (5) В училището могат да се обучават по индивидуални програми 
за развитие деца и ученици с множество увреждания, с умерена и с тежка 
умствена изостаналост и аутизъм. 

(6) В училището са утвърдени традициите: 
-  тържествено откриване на учебната година и посаждане на розов храст в 
Алеята на розите, символизираща любовта към децата и общата загриженост 
на родители, учители и общественост за опазване на живота и здравето им; 
- училищна униформа;  
- патронен празник на училището; 
- състезание по български език и литература „Обичам те, българска реч!” – І – 
VІІІ клас; 
- състезание по природни науки „Всезнайко” – І – VІІІ клас; 
- Седмица на планетата Земя; 
- коледни, мартенски и великденски базари и художествени изложби; 
- тържествено запалване на коледна елха и карнавал на приказни герои; 
- концерт – представяне на училището пред бъдещите първокласници и 
техните родители; 
- тържествено закриване на учебната година и награждаване с грамоти и 
предметни награди на учениците – пълни отличници и ученици, представили 
достойно името на училището на градски, национални и международни 
състезания, конкурси и изложби и за активна гражданска позиция; 
- Празник на буквите за учениците от І клас; 
- тържествен прием на директора на училището за учениците, прославили 
училището по различен повод и техните родители на Деня на детето – 1 юни; 
- годишен спортен празник на училището; 
- коледен волейболен турнир; 
- градски турнир по футбол  за купата на ОУ „Елин Пелин”; 
- тържествено посвещаване на новопостъпилите ученици в училището със 
звание „Елинпелиновец”. 
- празник, посветен на международния ден на танца – 29 април. 
 Чл. 5. (1) Основното образование се осъществява на два етапа: начален 
– от І до ІV клас и прогимназиален – от V до VІІІ клас. 
  (2) Училището издава документи за завършен клас, удостоверения 
за завършен І клас, удостоверения за завършен начален етап на основното 
образование и свидетелство за завършено основно образование, 
удостоверение за усвоените знания и умения на ученици, обучаващи се по 
индивидуални програми.  
  (3) Свидетелството за основно образование се получава след 
завършен осми клас и дава право за продължаване на образованието или за 
професионално обучение. 
  (4) В случай, че издадените документи са загубени, унищожени или 
станали негодни за ползване, училището издава дубликат по молба на 
родителя или лицето. Дубликатът се издава по образец на МОН, като за това 
се заплаща такса, определена със заповед на министъра на МОН. 

(5) В подготвителен клас се описва динамиката в 
развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в I клас. В 
него при необходимост се правят препоръки за насочване на ученика към 
подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното 
образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния 
български език. 
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 Чл.6. (1) Българските граждани ползват правото си на безплатно 
образование, като не плащат такси за училищното обучение в рамките на ДОИ 
и ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и 
способностите си. 
  (2) За дейности извън държавните образователни изисквания се 
заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на 
МОН. 

(3)Училищното образование е безплатно за чуждите граждани 
съгласно чл. 53 от Конституцията на РБългария. 

Чл.7. (1)  Училищното обучение започва на седем години, навършени в 
годината на постъпване в І клас. В І клас могат да постъпят и деца, навършили 
6 години, ако физическото и умственото им развитие по преценка на 
родителите или настойниците им позволява това. 

          (2) Децата постъпват в І клас по молба на родителите и по 
ред, определен със заповед на Директора.  

 (3) За деца, които следва да постъпят в І клас, но 
здравословното им състояние не позволява това, обучението се отлага с 
решение на диагностична комисия към РИО. 

 (4) За деца, които следва да постъпят в І клас и не владеят 
български език или нямат готовност за постъпване в училище, се организира 
подготвителен клас. Подготвителният клас се организира след съгласуване с 
общината. 

 (5)  За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение 
за завършена подготвителна група или  подготвителен клас, както и за ученици, 
за които в удостоверението за завършена подготвителна група или 
подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с 
помощта на РИО и съвместно с общината, училищното настоятелство и други 
органи и организации организира и провежда подходящи форми за 
допълнителна работа през началния етап на основното образование, 
включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български 
език. 

Чл 8. Формите на обучение в училището са: дневна, индивидуална, 
самостоятелна и комбинирана. 

(1) Дневната форма на обучение е присъствена форма на 
обучение, която се провежда между 7 и 19 часа в учебните дни. 

(2) Индивидуалната форма на обучение включва учебни 
занятия, изпити или текущи проверки по учебни предмети, както това е 
предвидено в индивидуалния учебен план на ученика, утвърден от директора 
на училището. Такава форма на обучение се организира за: 
А. Ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището 
повече от 30 последователни учебни дни. В този случай индивидуалното 
обучение се осъществява в домашни условия въз основа на медицински 
документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като на ученика се 
осигуряват от 8 до 12 учебни часа седмично. Знанията и уменията на учениците 
се оценяват чрез текущи проверки. 
Б. За даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят 
да завършат в други срокове обучението си за един или за повече класове.  
В. Знанията и уменията на учениците по т. А  се оценяват чрез текущи 
проверки, а на учениците по т. Б – чрез изпити. 

(3) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена 
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форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити 
по учебни предмети съгласно  училищния учебния план. Тази форма на 
обучение се организира за: 
А. За ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 
причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, удостоверени с 
медицински документ от ЛКК, както и за даровити деца в задължителна 
училищна възраст след решение на ПС; 
Б.  За лица, навършили 16-годишна възраст. 
В. Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез изпити. 
  (4) Комбинираната форма на обучение включва обучение при 
условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или 
няколко учебни предмета. 
А. Комбинираната форма на обучение се организира за ученици със СОП, 
които се обучават по индивидуални образователни програми, за които екипът 
по чл. 37 ал. 3 от ППЗНП препоръчва тази форма. 
Б. Обучението в комбинираната форма се извършва по училищния учебен план 
или по индивидуален учебен план съгласно чл. 101 ал. 6 или 7 от ППЗНП. 
В. Индивидуалното обучение се провежда в училището и може да се 
осъществява по един или по няколко учебни предмети. То включва учебни 
часове и оценяване на знанията и уменията на учениците чрез текущи 
проверки. 
Г. Когато комбинираната форма се организира по индивидуален учебен план, 
обучението се осъществява по индивидуални учебни програми съгласно чл. 
102 ал. 4 от ППЗНП. 
Д. Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 на сто от 
броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по 
който се извършва обучението в комбинирана форма. 

(5) Ученици, които искат да променят формата на обучение, 
подават писмено заявление до директора на училището. Промяната на 
формата на обучение се извършва: 
А. За ученици, които се обучават в дневна, самостоятелна, индивидуална или 
комбинирана форма в началото на учебната година. 
Б. Промяна на формата на обучение се допуска по време на учебните занятия, 
когато се преминава от дневна в индивидуална, самостоятелна или 
комбинирана форма на обучение или от комбинирана в дневна форма на 
обучение.  

За промяната на формата на обучение директорът на училището издава 
заповед. 

Условията и редът за организирането и провеждането на индивидуална, 
самостоятелна и комбинирана форма на обучение са разписани в Приложение 
1 към настоящия Правилник. 

Чл. 9. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително и 
се осъществява в дневна форма. 

 (2) Училището осигурява обучение в индивидуална, самостоятелна 
и комбинирана форма за ученици в задължителна училищна възраст по реда 
на чл.8 ал.2, 3А и 4. 

Чл.10.  Приемът на нови ученици в училището се извършва след 
подаване на молба по образец. Към молбите се прилагат необходимите 
документи – свидетелство за раждане, удостоверение за преместване, 
отпускно удостоверение със срочни и текущи оценки и здравен картон, лични 
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данни на учениците и родителите, необходими за базата данни на училището. 
Учениците и родителите задължително се запознават срещу подпис с 
настоящия Правилник. 

Чл.11. Учениците могат да се преместват в друго училище при 
условия и по ред, определени от приемащото училище. Преместването се 
извършва с удостоверение за преместване, което се издава след  подаване на 
молба от родителя до директора на училището чрез класния ръководител. 

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

(2)Учениците от V до VІІІ клас могат да се преместват през 
време на цялата година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването 
на учебния срок.  
 Чл.12. Завършване на клас: 

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

(2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни 
предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, 
полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни 
поправителни сесии по тях. Класният ръководител известява родителите чрез 
писмо с обратна разписка.  

(3) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет 
от задължителната и задължителноизбираемата подготовка на редовните и 
(или) на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на 
поправителните изпити повтарят класа. 
  (4) Учениците от І клас, които не са усвоили учебното съдържание, 
както и ученици от ІІ до ІV клас, които имат годишна оценка слаб (2) от ЗП или 
ЗИП не повтарят класа. 

 (5) За учениците по ал. 4 се организира допълнително обучение 
по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед 
на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може 
да продължи и през следващата учебна година. 

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

(7)  В случаите по ал. 6 ученикът повтаря класа, когато в края на 
учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини 
за това. 

(8) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със 
специални образователни потребности не се отразява на формирането на 
срочна оценка. 
  (9) Изпитите по ал. 2 се провеждат от училищни комисии, 
назначени със заповед на директора. 

Чл. 13.(1) Учениците от VІІІ клас имат право еднократно да се явят 
на не повече от 3 изпита за промяна на годишната оценката по учебни 
предмети след приключване на учебни занятия. 

(2) Тези изпити се полагат при условия и по ред,определени 
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със заповед на директора на училището върху учебното съдържание за 
съответния клас. 
 Чл.14.(1) Учениците, завършили началния етап на основно образование, 
продължават обучението си в V клас.  
     (2) Учениците, завършили VІІ клас, могат да продължат обучението си 
в VІІІ клас в профилирани гимназии, професионални гимназии, училища по 
изкуствата, спортни училища или профилирани паралелки в СОУ. 

(3) Учениците, завършили основно образование, могат да 
продължат обучението си в ІХ клас на СОУ, професионални гимназии, 
професионални училища и други. 
 Чл.15.(1) За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на 
РИО на МОН и съвместно с Общината и други органи и организации създава 
допълнително образователни възможности като организира и провежда: 
1. Индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на 

ученика. 
2. Допълнителна работа с ученика по време на учебните занятия и през 

ваканциите. 
3. Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните 

потребности и интереси на ученика. 
4. Консултации и насочване към професионално обучение съобразно 

възрастта и интересите на ученика. 
 Чл. 16.Общото образование в ОУ “Елин Пелин” се осъществява чрез 
общообразователна подготовка. Тя е: задължителна, задължително-избираема 
и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в 
културно-образователни области (български език и литература,; чужди езици; 
математика; обществени науки; гражданско образование и религия; изкуства; 
бит и технологии; физическа култура и спорт), както и в други области и 
дейности. 

(1) Задължителната подготовка осигурява постигането на 
общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Той 
включва задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква 
за всички ученици подготовка. Общообразователният минимум за началния и 
прогимназиалния етап на основното образование е еднакъв за всички видове 
училища. 

(2) Задължителноизбираемата подготовка осигурява 
знания и умения на по-високо равнище по учебни предмети от културно-
образователните области в съответствие с интересите и индивидуалните 
възможности на учениците и с възможностите на училището.  

(3) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение 
освен по учебните предмети от културнообразователните области и по други 
области и дейности, предложени на учениците за избор и се провежда извън 
задължителните учебни часове. 
   (4) Извънкласната и извънучилищната дейности се организират 
през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на 
специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, 
науката, техниката и спорта.  
 Чл.17.(1) Училището работи по учебен план, който съдържа: 

- наименованията на учебните предмети, включени в 
задължителната подготовка; 

- разпределението на учебните предмети по класове;  
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- годишния или седмичен брой часове за изучаването на 
учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и 
свободноизбираемата подготовки; 

- график на учебната година; 
- описание на организацията на обучението в училището. 

(2) Училищният учебен план се разработва въз основа на 
учебния план по ал. 1 и разпределя учебните предмети и часовете от 
задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап 
на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на 
училището.  

(3)Училищният учебен план се приема с решение на ПС на 
училището и се одобрява  от началника на РИО. 

(4)Учениците се обучават и завършват съответната 
образователна степен, по учебния план, по който са започнали обучението си 
при постъпването им в училището. 

(5) Индивидуалният учебен план се разработва за учебната година 
въз основа на училищния учебен план и може да определя разпределение на 
учебното време по един или по повече учебни предмети, което е различно от 
училищния учебен план. 

(6) Индивидуалният учебен план на учениците със СОП може да 
съдържа само част от учебните предмети, определени в училищния учебен 
план. 
 Чл.18.(1) Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за 
всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните 
резултати от обучението. 
  (2) Учебните програми за задължителната подготовка се 
утвърждават от министъра на образованието и науката. 

(3)Учебните програми за задължителноизбираемата 
подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в РИО и се 
утвърждават от началника на РИО, а тези за свободноизбираема подготовка – 
от директора на училището. 
  (4) В случаите по чл. 17 ал. 5 и 6 за обучението на учениците със 
СОП по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът по чл. 37 ал.3 от 
ППЗНП съвместно с учителя по съответния учебен предмет разработва 
индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на 
училището. 

(5) Обучението в СИП се осъществява по учебници и учебни 
помагала, утвърдени от МОН или по други, посочени от учителя. 

(6) Учебните програми за индивидуално обучение се 
разработват от учителя въз основа на утвърдените от МОН учебни програми и 
се утвърждават от директора на училището. 

(7)Учебните програми за ЗИП и СИП съдържат 
наименованието на предмета, целите на обучението, хорариума часове, 
учебното съдържание и очакваните резултати. 
  (8) За учениците със СОП екип, назначен със заповед на директора 
разработва индивидуални програми за обучение и възпитание, които се 
утвърждават от директора. 
 Чл. 19.(1) Усвояването на знанията и придобиването на умения при 
училищното обучение се подпомага от  учебници и учебни помагала. 
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  (2) Учебниците и учебните помагала се одобряват от министъра на 
МОН. 

(7) Учителите избират учебниците, по които ще преподават, 
мотивират избора си и го предлагат на Педагогическия съвет за утвърждаване. 

(8) Учениците от І до ІV клас получават комплект 
учебници и учебни помагала, а учениците от V до VІІ клас – комплект учебници 
по ред, определен със заповед на директора. 

Чл. 20. (1) Желанието за обучение в СИП, ЗИП и извънкласните и  
извънучилищни дейности се декларира от ученика до две седмици преди края 
на предхождащата учебна година със заявление до директора на училището, 
подписано от ученика и родителя (настойника). Учениците, които се преместват 
от едно училище в друго подават заявленията си  при записване в приемащото 
училище. 
  (2) Заявленията за ЗИП, СИП, извънкласните и извънучилищни 
форми се съхраняват до завършване на съответната степен по ред, определен 
със заповед на директора на училището и подлежат на контрол. 

 Чл. 21. Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо 
образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за 
степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за 
учебното съдържание. 

Чл. 22 (1) Училищното обучение се организира в последователни 
класове.  

 (2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна 
година за всички форми, с изключение на индивидуалната форма за даровити 
ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в 
други срокове обучението си. 

(3)В зависимост от броя на учениците класовете се 
разпределят на паралелки от директора на училището при спазване 
изискванията на Наредба на министъра на МОН 

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

(5)В зависимост от учебния предмет паралелката може да 
се дели на групи,  да се организират сборни групи от различни паралелки или 
да се организира индивидуално обучение. 
  (6) Училището може да организира сборни групи за СИП или за 
дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и 
потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката и 
изкуствата. Групите могат да се сформират от ученици от различни класове и 
от ученици от други училища. 

Чл.23.(1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни 
срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

(2) Графикът на учебните срокове, ваканциите и неучебните 
дни се определя със заповед на министъра на МОН в началото на всяка учебна 
година. 

(3) Учебни дни може да се определят за неучебни или 
неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието и науката. 

(4) 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 дни, 
освен когато учениците са във ваканция. 
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(5) Кметът на общината след съгласуване с началника на 
регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за 
неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни 
или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на 
общината. 

(6) В случаите по ал. 3, 4 и 5 след възстановяване на 
учебния процес и при необходимост началникът на РИО създава организация 
за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание. 

      (7) Празникът на училището се чества предпоследния петък на 
месец март. 

Чл. 24. Учебната година започва на 15 септември и завършва:  
(1) На 24 май – за учениците от І клас; 
(2) На 31 май – за учениците от ІІ до ІV клас; 
(3) На 15 юни – за учениците от V до VІІІ клас. 

Чл. 25. Учебните занятия са с продължителност: 
(1) 31 учебни седмици за учениците от І клас; 
(2) 32 учебни седмици за учениците от ІІ до ІV клас; 
(3) 34 учебни седмици за учениците от V до VІІІ клас. 
(4) Продължителността на І учебен срок е 18 седмици. 

      (5)Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. 
Чл. 26.(1) Продължителността на учебния час е: 

- тридесет и пет минути – І и ІІ клас; 
- четиридесет минути – ІІІ и ІV клас; 
- четиридесет и пет минути – V – VІІІ клас; 

Когато обучението в училището се организира на две смени, 
продължителността на учебния час  V – VІІІ клас може да бъде четиридесет 
минути с разрешение на началника  на РИО. 
  (2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-
малко от 10 и не повече от 30 минути. 

Чл. 27. Броят на задължителните учебни часове за една седмица се 
определя с училищния учебен план. 

Чл. 28. Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и 
включва от 4 до 6 задължителни учебни часа. Полудневната организация се 
осъществява на две смени – предобед и следобед. Целодневна организация се 
осъществява по желание на родителите с включване на децата в групи за 
самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих. Целодневна 
организация се организира за учениците от І до ІV клас. 

Чл. 29.(1) В началото на учебната година педагогическият съвет приема 
дневния и седмичен режим за работа на училището. 

   (2) Седмичното разписание на учебните занятия се изготвя от 
комисия, назначена със заповед на директора,  утвърждава се от директора и 
се представя на РЗИ за извършване на здравна оценка, не по-късно от 15 дни 
след началото на І и ІІ учебен срок и до 5 дни след всяка промяна. 

Чл. 30А. Система на оценяване. 
(1) Оценяването е процес за установяване на постигнатите 

резултати и поставяне оценка на учениците. Установяването на постигнатите 
резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия. То е 
индивидуално за всеки оценяван. Оценяването се извършва в процеса на 
училищното обучение. 

(2) В края на етап или степен на образование 
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външното оценяване се провежда като национално, по утвърдени от министъра 
на МОН изпитни материали и обхваща учениците от цялата страна в 
съответния клас, етап или степен. 

(3) Оценяването е вътрешно и външно. При вътрешно 
оценяване, оценяващ е учителят. При външното оценяване оценяващи могат 
да са: училищна комисия, определена от директора, длъжностни лица или 
комисии , определени от министъра на МОН, началника на РИО, или 
директорите на обслужващите системата на Народната просвета звена за 
контрол и оценяване. 

(4) Оценяването се извършва чрез: текущи изпитвания, 
изпити, проверки за установяване постигането усвояването на учебното 
съдържание по учебен предмет за определен клас, изпитвания за установяване 
достигане на ДОИ за учебно съдържание по учебен предмет за завършен етап 
от степента на образование. 

(5) Видовете текущи изпитвания са: устни изпитвания, 
писмени изпитвания, практически изпитвания. 

(6) Според организацията текущите изпитвания са:  
- индивидуални – за отделен оценяван; 
- групови – за част от учениците от една паралелка или за учениците от 

една или повече паралелки; 
(7) Въз основа на установените резултати от периодичните 

проверки и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател, а 
за учениците от І клас и за учениците със СОП, които се обучават по 
индивидуални програми – само с качествен  показател. Оценките, които могат 
да се поставят са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3) слаб (2). 

(8) При оценяване количествения показател може да не се 
определя като цяло число, при което качествения показател се определя както 
следва: 
А) за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател 
“слаб” 
Б) за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател 
“среден” 
В) за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател 
“добър” 
Г) за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател 
“много добър” 
Д) за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател 
“отличен” 

(9) при оценяването може да се поставят и други оценки, 
които се приравняват към оценките по ал. 8 или 9 

(10) Поставените оценки при изпитвания за установяване 
на усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определен клас 
и изпитванията за установяване постигането на ДОИ за учебно съдържание по 
учебен предмет за завършен етап, може и да не се приравняват към оценките 
по ал. 8 или 9. 

Чл. 30 Б. Организация на оценяването в процеса на училищното 
обучение. 

(1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за 
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цел установяване на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет 
по време на учебната година и поставянето на текущи, срочни и годишни 
оценки по ЗП, ЗИП и СИП. 

(2) При завършване на основно образование се поставят 
окончателни оценки по учебните предмети. 

(3) В началото на учебната година се установява и оценява 
входното равнище на учениците. Поставената оценка е част от минималния 
задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок. 

(4) задачите, другите материали и критериите за оценяване 
се подготвят от оценяващия. 

(5) Подготвените задачи,  материали и критерии за 
оценяване по ал. 4 за приравнителните изпити и изпитите за определяне на 
срочна или годишна оценка по учебен предмет или за промяна на оценката, се 
утвърждават от директора на училището. 

(6) Темите, задачите, въпросите и другите материали за 
провеждане на изпитите се изготвят от комисия и се утвърждават от директора 
на училището. 
 Чл. 31. Текущи изпитвания. 

(1) Текущите изпитвания при условията на вътрешно 
оценяване се осъществяват системно през първия и втория учебен срок. По 
време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на 
всеки ученик.  

(2) Устните изпитвания могат да се организират като 
индивидуални текущи изпитвания или като групови текущи изпитвания. При 
индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на 
индивидуално поставени въпроси или задачи. При груповите устни изпитвания 
всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи. При 
устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си пред 
ученика. Устните изпитвания на учениците с увреден слух могат да се 
извършват и с помощта на учител, който владее жестомимична реч. 

(2) Писмените изпитвания могат да се организират като 
индивидуални или като групови текущи изпитвания. При индивидуалните 
писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на 
индивидуално поставени въпроси или задачи. Индивидуалните писмени 
изпитвания се извършват за не повече от един учебен час. При груповите 
писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на групово 
поставени задачи. При писмените изпитвания оценяващият е длъжен да 
мотивира устно или писмено оценката си пред ученика. Писмени изпитвания не 
се извършват за ученици, които имат засягане на моториката на горните 
крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и 
(или) малформации. 

(3) Контролната работа е групово писмено изпитване, при 
което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на 
обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет. 
Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. Времето за 
провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден 
слух, с умствена изостаналост, с множество физически увреждания и (или) 
малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може 
да бъде удължено по преценка на оценяващия учител. 

(4) Класната работа е групово писмено изпитване, при което 
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се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на 
учебния срок. Класна работа се провежда по български език и литература и по 
математика – за прогимназиалния етап. Класни работи не се провеждат за 
учениците в началния етап от основната степен на образование. Класната 
работа се провежда за един учебен час с изключение на класната работа по 
български език и литература, която се провежда в два слети учебни часа. 
Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с 
увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска 
церебрална парализа, с физически увреждания и (или) малформации, на които 
не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено по 
преценка на оценяващия учител.  

(5) Контролните и класните работи се коригират и 
рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя. 
Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните 
работи, като уведомява учениците за направените изводи. 

(6) Контролните и класните работи се провеждат по график 
при спазване на следните изисквания: 

- за една и съща паралелка може да се провежда не повече от 
една класна или една контролна работа в един учебен ден; 

- за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да 
се провеждат повече от две класни работи; 

- не се провеждат класни работи в последната седмица от 
учебния срок. 

Графикът на класните работи се изготвя по предложение на 
учителите по съответния учебен предмет и се утвърждава от директора на 
училището до две седмици след  началото на всеки учебен срок и се поставя 
на общодостъпно място в училището. Учителите информират учениците за 
графика, а класните ръководители – родителите. 

(7) С практическите изпитвания се оценяват постигнатите 
практически умения на учениците. Практическите изпитвания могат да се 
организират като индивидуални или като групови текущи изпитвания. При 
индивидуалните  практически изпитвания ученикът изпълнява практически 
дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание. При 
груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в 
екип практически дейности, определени в общо поставено практическо 
задание. Времето за изпълнение на практическото задание се определя от 
оценяващия в рамките на учебните часове. При практическите изпитвания 
оценяващият е длъжен да анализира изпълнението на практическото задание и 
устно да мотивира оценката си пред ученика. Времето за практическите 
изпитвания на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена 
изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с 
физически увреждания и (или) малформации може да бъде удължено по 
преценка на оценяващия учител. 

(8) След установяване на постигнатите резултати при 
текущите изпитвания, на учениците се поставят текущи оценки. 

(9) Като текуща оценка се вписва и оценката от 
проведеното външно оценяване, извършено чрез изпитванията за 
установяване постигането на усвояването на учебното съдържание по учебен 
предмет за определен клас. 

Чл. 31 А. Срочни оценки. 
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(1) Срочната оценка се оформя от учителя, 
като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по 
съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок и при вземане 
предвид на текущите оценки.  

- Срочната оценка се формира само за учебните предмети, 
които по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.  

- По учебните предмети, изучавани в І – ІV клас не се формира 
срочна оценка. 

- Не се оформя срочна оценка по учебния предмет ФВС за 
ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му за време, 
което не позволява поставяне на минималния задължителен брой текущи 
оценки. 

- Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна 
седмица преди приключването на учебния срок. 

(2) Минималният задължителен брой текущи оценки за 
всеки учебен срок е: 

- за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и 
повече учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и три оценки от 
писмени и/или практически изпитвания; 

- за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три 
учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и две оценки от 
писмени и/или практически изпитвания; 

- за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два 
учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и една оценка от 
писмено или практическо изпитване. 

- за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен 
час седмично – една оценка от устно изпитване и една оценка от 
писмено или практическо изпитване. 

- По учебния предмет ФВС – три оценки от практически изпитвания. 
Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен 

срок за учениците, които имат засягане на моториката на горните крайници 
вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и (или) 
малформации е: 

- за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три и 
повече учебни часа седмично – четири оценки от устни изпитвания; 

- за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два 
учебни часа седмично – три  оценки от устни изпитвания. 

Чл.  31 Б. Годишни оценки. 
(1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния 

учебен предмет,като се отчитат знанията и уменията на ученика върху 
учебното съдържание, изучавано през учебната година и при вземане предвид 
на срочните оценки.  

(2) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 
един учебен час седмично и през двата учебни срока, се формира само 
годишна оценка при вземане предвид на текущите оценки.  

(3) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 
един учебен час седмично в един от двата учебни срока, годишната оценка се 
формира при вземане предвид на текущите оценки от единия учебен срок и 
срочната оценка от другия учебен срок.  

(4) За учебен предмет, който се изучава един час в 
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един срок, се формира само годишна оценка при вземане предвид на текущите 
оценки.  

(5) За резултатите от обучението по всички учебни 
предмети, изучавани в І клас, се формира обща годишна оценка само с 
качествен показател.  

(6) Годишните по учебните предмети, изучавани във ІІ – ІV 
клас се оформят от учителя, като се отчитат  знанията и уменията на ученика 
върху учебното съдържание, изучавано през учебната година и при вземане 
предвид на срочните оценки.  

(7) Не се оформя годишна оценка по учебния предмет ФВС 
за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му и през 
двата учебни срока. 

(8) Годишната оценка по учебния предмет ФВС за ученици, 
освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок 
е срочната оценка за учебния срок, през който учебния предмет е изучаван. 

Чл. 31 В. Учителят лично вписва поставените от него оценки в 
съответната задължителна училищна документация. Сроковете за вписване на 
оценките в документацията са: 

- в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и 
практическите изпитвания; 

- до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите 
оценки от писмените изпитвания; 

- в деня на оформянето им – за срочните и годишните оценки. 
Чл. 31 Г. Окончателните оценки при завършване на основно 

образование са годишните оценки по учебните предмети, изучавани в VІІІ клас 
съгласно училищния учебен план. 
 (1) В случаите по чл. 31 Б ал. 2, не се поставя окончателна оценка по 
учебния предмет ФВС. 

Чл. 32. Изпити в процеса на обучението. 
(1) Изпитите в процеса на обучение са: 

- приравнителни; 
- за промяна на оценката. 
- За определяне на срочна оценка по учебен предмет. 
- За определяне на годишна оценка по учебен предмет. 

(2) Изпитите са положени успешно, когато оценката е не по 
малко от среден (3). 

(3) Изпитите се провеждат от училищни изпитни комисии, 
назначени със заповед на директора на училището. 

Чл. 32 А. Приравнителни изпити се провеждат при преместване на 
ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато съществува 
различие между съответните училищни учебни планове; 
 - за ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако 
действащия учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е  
започнал обучението си. Приравнителни изпити се полагат при условия и по 
ред, определени със заповед на директора. 

Чл. 32 Б. Изпити за промяна на оценката по учебен предмет са: 
- поправителни изпити; 
- изпити за промяна на годишна оценка – само за VІІІ клас. 
Учениците имат право еднократно да се явят на общо не повече 

от три изпита за промяна на годишната оценка за VІІІ клас.  
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Чл. 32 В.(1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато 
годишната им оценка по някой от учебните предмети от задължителната или 
задължителноизбираемата подготовка е слаб (2). 

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

(3) Поправителните изпити се полагат върху учебното 
съдържание за съответния клас и се организират в редовни и допълнителни 
сесии. 
  (4) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две 
седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди 
началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора. 

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

Чл. 32 Г. (1) Изпитите за промяна на годишната оценка се 
провеждат след приключване на учебните занятия за VІІІ клас. 

(2) Изпитите за промяна на окончателна оценка се полагат 
при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.  

(3) Получената оценка на изпит за промяна на годишната 
оценка е крайна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът се явява на 
поправителен изпит по реда на чл. 32 В. 
 Чл. 32 Д. (1) Изпитите по чл. 32 (1) се провеждат от: 

- училищна комисия по организиране на изпита, която не може 
да включва лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по 
учебния предмет, по който се провежда изпита; 

- училищна комисия по оценяването, която включва лица, които 
заемат длъжността “учител” по учебния предмет, по който се провежда изпита. 
Комисията се състои от най-малко двама члена, единият от които е 
председател; 

(2) За провеждане на изпитите по чл. 32, директорът на училището 
издава заповед за определяне на комисиите по ал.1. В заповедта се определя 
за всеки изпит дата, начален час, състав на комисията, срокът за изготвяне на 
изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, 
срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпитите. 

(4) съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, 
както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите, се поставя на 
общодостъпно място в училището най-късно до три дни преди датата за 
провеждане на изпита. 

Чл. 32Е.(1) Изпитите по чл. 32 се провеждат като 
практически изпитвания по учебните предмети,  

1. Физическо възпитание и спорт 
2. Музика ІІ – ІV клас 
3. Изобразително изкуство – ІІ – ІV клас 
4. Домашен бит и техника – ІІ – ІV клас 
(2)Изпитите по чл. 32  се провеждат в две части – писмена и 

устна по учебните предмети: 
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1. Български език и литература – ІІ – ІV клас 
2. Чужди езици 

(3) Изпитите по чл. 32 се провеждат в две части – писмена и 
практическа по учебните предмети. 

1. Музика 
2. Изобразително изкуство за прогимназиалния етап 

(4) Извън случаите по ал. 1, 2 и 3, изпитите по чл. 32 се 
провеждат в писмена форма,  
 Чл. 32 Ж.. Продължителността на изпитите по чл. 32 е: 

1. За ІІ-ІV клас: 
А) един астрономически час – за изпити, които се провеждат в писмена 
форма и за писмената част на изпитите по чл. 32Е (2) и (3). 

Б) По преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от 
спецификата на учебния предмет, но не повече от 20 минути за устната част на 
изпитите по чл. 32 Е (2)  
В) Един астр. час–за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания 
и за практическата част от изпитите по чл.32Е (3).  

 
2. За прогимназиален етап: 
А) два астрономически часа за изпитите, които се провеждат в писмена 
форма и за писмената част от изпитите по чл. 32 Е (2) и (3). 

Б) По преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от 
спецификата на учебния предмет, но не повече от 30 минути за устната част на 
изпитите по чл. 32 Е (2).  
В) Три астр. часа – за изпитите, които се провеждат като практически 
изпитвания и за практическата част от изпитите по чл. 32 Е (3): 

 Чл. 32 З. (1) Изпитите за промяна на окончателната оценка се  
провеждат като практически изпитвания по учебния предмет ФВС 

  (2) Изпитите за промяна на окончателната оценка се  
провеждат в две части – писмена и практическа по учебните предмети музика и 
изобразително изкуство. 

(3)Извън случаите по ал.1 и 2, Изпитите за промяна на 
окончателната оценка се провеждат в писмена форма. 

Чл. 32 И. (1) Крайната оценка от изпитите по чл. 32, 32 Б и 32 В и 
се формира като средно аритметична от оценките на членовете на училищната 
комисия по оценяването с точност до единица. 

 (2) Крайната оценка, от изпитите, които се провеждат в две 
части е средно аритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до 
единица. 

(4) Крайната оценка, от изпитите, които се провеждат в две 
части е слаб (2), когато някоя от оценките  по отделните части е слаб (2) . В 
тези случаи поправителния изпит се полага и в двете части. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
Раздел І 

Органи за управление 
Чл. 33.(1) Държавната политика в областта на просветата се 

осъществява от Министерския съвет. 
(2)Министърът на образованието и науката е 
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специализиран орган за управление на системата на народната просвета.  
(3) Министърът на образованието и науката упражнява 

контрол върху дейността на училището. 
(4) Регионалните инспекторати по образованието са 

териториални администрации към министъра на образованието и науката за 
управление и контрол на системата на Народната просвета. 

(5) Общините осигуряват и контролират – задължителното 
училищно обучение на децата до 16-год.възраст; средства за издръжката на 
изграждането и обзавеждането на училищата; средствата за изпълнение на 
ДОИ и за финансовото осигуряване на всички раздели на учебния план. 

Чл. 34. Училището се управлява от директор : 
  (1) Директорът: 
- организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището; 
- спазва и прилага държавните образователни изисквания; 
- осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 
- представлява училището пред органи, организации и лица и сключва договори 
с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 
предоставените му правомощия; 
- - предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в 
училището; 
- разпорежда се с бюджетните средства; 
- съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и 
икономично разпореждане с бюджетните средства; 
- сключва и прекратява трудови договори с пом.директорите, учителите, 
възпитателите, служителите и работниците по реда на КТ; 
- награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, 
ЗНП, ППЗНП и този правилник; 
- организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в 
съответствие с държавните образователни изисквания; 
- подписва и подпечатва документи за преместване на учениците, за завършен 
клас, за основно образование и съхранява печата на училището; 
- контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на 
задължителната документация; 
- осигурява действието на единни педагогически изисквания и на добри 
взаимоотношения между учителите и учениците; 
-  организира контрола и оценяването на работата на  учителите, класните 
ръководители и възпитателите и дава  препоръки за подобряването й; 
- създава необходимите условия за стимулирането на творческите 
изяви на учителите, учениците и другия персонал; 
- осигурява квалификацията на учителите; 
- създава необходимата атмосфера за диалог и  взаимодействие с различните 
училищни общности; 
- установява отношение на сътрудничество с  родителската общественост; 
- полага грижи за здравето и физическото развитие на учениците; 
- изготвя и утвърждава длъжностното разписание на персонала и утвърждава 

поименно разписание на длъжностите и работните заплати; 
- организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им 

в съответствие с ДОИ; 
- подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за 

завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището; 
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- контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на ЗУД; 
- осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището; 

- Разработва процедура за защита на децата от насилие, 
злоупотреби и тормоз.  

- Уведомява Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Бургас 
за случаи на деца в училището, претърпели насилие. 

- Разработва и утвърждава правилник за използване на 
материалната база от ученици извън учебно време. 

- Разработва и утвърждава процедура за определяне реда и 
условията за предоставяне на услуги от външни специалисти на ученици в 
училището и на територията на образователната институция с конкретизиране 
на задълженията на двете страни. 
 

(2) При отсъствие на директора за повече от 30 календарни 
дни началникът на РИО сключва трудов договор с друго лице за временно 
изпълняване на длъжността. При отсъствие за срок по-малък от 30 дни 
директорът определя със заповед своя заместник; 

Чл. 35. Директорът е председател на педагогическия съвет. Той 
осигурява обсъждането на основни педагогически въпроси в съвета, вземането 
на целесъобразни решения и организира изпълнението им.  Утвърждава 
приетите от ПС документи .  

Чл.36.(1). Разпорежданията на директора са задължителни за учителите, 
родителите и учениците в училище. 

(2). Административните актове на директора могат да се 
отменят от началника на РИО. 

Чл.37.(1) Помощник-директорът по учебната дейност: 
- организира изпълнението на учебните планове и програми, контролира 
тяхното спазване; 
- ръководи учебната дейност на учителите и възпитателите, контролира 
организацията на учебния процес; 
- организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното 
разписание; 
- организира и контролира учебно-възпитателната дейност чрез: 
посещение в учебните часове на учители за наблюдаване организацията на 
учебния час, провеждането на контролни, класни и писмени работи, тестове, 
анкети, казуси и други за оценяване ефективността на дейността им; 
- организира и контролира допълнителната работа на учителите с 
ученици със специфични образователни потребности; 
- контролира спазването на правилника за вътрешния ред; 
- изпълнява задачи, възложени му по компетенции, съгласно 
изискванията на КТ, ЗНП, ППЗНП и други нормативни актове; 
- участва в организирането на заседанията на  педагогическия и 
училищния съвет; 
- отговаря за правилното водене и съхраняване на учебната и 
училищна документация в съответствие с изискванията на нормативните 
актове на МОН. Най-малко веднъж месечно контролира документацията, в 
която се регистрират текущите резултати на учениците. 

(2) Помощник-директорът по административно-стопанската 
дейност – при липса на щатно място за длъжността, отговорностите и 
задълженията се разпределят между ПДУД. 
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- организира и контролира работата на непедагогическия персонал в 
училището; 
- воденето и съхраняването на документацията по трудово-правни 
отношения с персонала; 
- снабдяването на училището с необходимата организационна техника и 
материали; 
- взаимоотношенията на училището със социалната инфраструктура 
(спонсориране, помощи, дарения и др.); 
- изпълнението на текущите и основните ремонти, разширяването и 
обогатяването на материално-техническата база; 
- осигурява училищната и учебната документация и носи отговорност 
за съхраняването й; 
- осигурява учебния процес с необходимите учебници, учебно-технически 

средства, пособия и други след съгласуване с учителите и пом.директора по 
учебната дейност; 

- осигурява изпълнението на изискванията по противопожарна охрана 
и хигиена на труда. 
  (3) Главен счетоводител: 
- ръководи и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 
финансов контрол по спазването на финансовата и платежна дисциплина и 
води първичните и официални счетоводни документи; 
- подписва заедно с директора всички финансови документи, от които 
произтичат права и задължения на училището; 
- подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички сведения, които 
произтичат от счетоводните записвания; 
- осъществява уреждане на взаимоотношенията с бюджета, с банките, за 
провеждане на инвентаризации; 
- отговаря за съхраняването на счетоводните документи и за срочното им 
предаване на съответните органи; 
- осъществява контакти с банкови, финансови, данъчни и контролни органи и 
институции. 
 

Раздел ІІ 
Педагогически съвет, Училищно настоятелство, други органи 

 
Чл.38. (1) Педагогическият съвет като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 
- приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка 
година; 
- приема правилника за дейността на училището; 
- приема училищния учебен план;  
- избира формите на обучение; 
- обсъжда и взема решение по резултатите на обучението; 
- определя начина за приемане на ученици в училището при спазване 
изискванията на нормативните актове; 
- приема учебни планове за индивидуално обучение; 
- прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане 
на наказание “преместване в друго училище до края на учебната година”;  
- определя дейностите извън държавните образователни изисквания и 
приема програми за осъществяването им; 



 20 

- взема решение за преместване на ученици в самостоятелна форма 
на обучение; 
- обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава 
препоръки за дейността й; 
- утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали след  
съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от 
училището. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си ПДУД, учителите, 
възпитателите и другите специалисти с педагогически функции. Работи по 
специален правилник. В състава на ПС с право на съвещателен глас могат да 
участват председателят на УН и медицинското лице, което обслужва 
училището. 
 Чл. 39.(1). Педагогическия съвет се свиква най-малко веднъж на два 
месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до 
директора на най-малко 1/3 от числения му състав. 
  (2) Решенията  се приемат с обикновено мнозинство при 
присъствието на не по-малко на 2/3 от числения му състав. 

(3) Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с 
квалифицирано мнозинство (2/3 от състава) или от началника на РИО на МОН. 

(4) За всяко заседание на ПС се води протокол от секретар, 
определен със заповед на директора. 

Чл. 40.Консултативен съвет – подпомага директора при взимане на 
решения, касаещи цялата училищна общност.Изгражда се в състав: 
пом.директорите, председателите на обединенията на специалистите, 
председателите на синдикалните организации и председателя на комисията за 
изготвяне на училищния комплексен план. 

Чл. 41. Ученически съвет – осигурява взаимодействие между  
ученическата и учителската общности. Състои се от представители на 
класовете – по един от всеки клас от ІІ до VІІІ клас. Ръководи се от 
председател. Работата му се подпомага от избрана от педагогическия съвет 
комисия. 

Чл. 42.(1)Училищното настоятелство е независимо доброволно 
сдружение за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на 
училището. 

 (2) УН е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 
обществено-полезна дейност и организира дейността си по условията и реда 
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с 
разпоредбите на този закон и на устава си. 

(1) За постигане на целите си, Настоятелството: 
- обсъжда и прави предложение пред съответните органи за развитието или 

за решаване на текущи проблеми на училището; 
- съдейства за осигуряване на допълнителни финансови материални 

средства за училището и контролира целесъобразното им разходване; 
- подпомага изграждането и поддържането на МТБ на училището; 
- участва при избора на учебници от ПС, по които ще се обучават учениците в 

училището и при възможност осигуряват закупуването им; 
- съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на 

транспорт и решаване на други социално-битови проблеми на децата, 
учениците и учителите в училището; 
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- подпомагат създаването, реализирането на възпитателно-образователни 
програми по проблемите на децата и учениците; 

- съдействат за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, 
организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците; 

- съдейства за включването на родителите за организиране на свободното 
време на децата и учениците; 

- предлага мерки за подобряване дейността на училището; 
- подпомага дейността на училището в противодействието му срещу 

наркоманията, други вредни влияния върху децата и учениците и 
дискриминацията във всички нейни форми на проявление и съдейства на 
комисията за борба срещу противообществените прояви; 

- подпомага социално-слабите деца и ученици; 
- с цел изграждане облика на училището УН предлага на ПС за утвърждаване 
униформено облекло, училищни символи и ритуали. 

(4) Органи на Настоятелството са: общото събрание и съвета на 
настоятелите. Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото 
събрание  за срок до 4 години. Съвета на настоятелите избира измежду 
членовете си председател. Съветът на настоятелите представя информация за 
дейността си при необходимост на РИО. 
 (5) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на 
УН.  

РАЗДЕЛ ІІІ 
Учители и възпитатели. 

Чл. 43.(1) Учителят в детска градина организира и провежда 
възпитанието и обучението на децата. 

(2) Учителят  в училището организира и провежда 
образователно възпитателния процес по учебния предмет. В началото на 
учебната година изработва тематичен работен план за преподаване на учебния 
материал. За учениците със СОП, които не покриват ДОИ по определен 
предмет, се разработва адаптиран тематичен план. 

(3) Проверява системно и оценява обективно знанията и 
уменията на учениците. 

(4)Съдейства за пълноценното интегриране на учениците и 
децата в училищната и социална среда. 
 Чл. 43 А. Държавата създава условия за кариерно развитие на учителите 
и възпитателите.  

(1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на 
компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски 
длъжности, с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-
възпитателния процес. 

(2) Учителските длъжности са: „младши учител”, „учител”, 
„старши учител” и „главен учител”. 

(3) Възпитателските длъжности са: „младши възпитател”, 
„възпитател”, „старши възпитател” и „главен възпитател”. 

Чл. 43. Б. Лицата, заемащи длъжностите „младши учител”, 
„учител”,„старши учител” и „главен учител” изпълняват следните задължения: 

(1) Планира, организира и провежда образователно- 
възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподава. 

(2) Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците. 
(3) Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на 
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децата и учениците, на които преподава. 
(4) Анализира резултатите при оценяване на входното и на 

изходното равнище на учениците, на които преподава. 
 Чл. 43.В. Лицето, заемащо длъжността „старши учител” изпълнява и 
следните специфични задължения: 

(1) Участва в провеждането на квалификационно-методическа 
дейност по съответния учебен предмет или модул в училището. 

(2) Участва в дейности, свързани с подготовката, 
организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното 
равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 
съответния клас. 

(3) Подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, 
задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на 
учениците по съответния учебен предмет или модул в училището. 

(4) Анализира и обобщава резултатите, получени от 
оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на 
знанията и уменията на учениците от съответния клас. 

(5) Използва и показва ефективни методи при организацията и 
провеждането на образователно-възпитателния процес. 

(6) Подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи 
длъжността „младши учител”. 

(7) Участва в дейности по разработване на проекти по 
програми и/или дейности по реализирането им. 

(8) Изпълнява и други задължения, произтичащи от 
спецификата на длъжността и вида на училището. 

(9) „Старшия учител” може да предлага преминаване от 
длъжност „младши учител” на длъжност „учител” на лицата, които подпомага за 
усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптация към 
образователно-възпитателния процес. 

Чл. 43. Г. Лицата, заемащи длъжността „младши учител” при 
изпълнение на задълженията си се подпомагат от „старши учител” и под негово 
ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират 
към образователно-възпитателния процес. 

(1)На „младшия учител” по изключение могат да се възлагат задължения 
като класен ръководител, както и заължения, свързани с организацията и 
провеждането на извънкласни форми и дейности. 

(2) На „Младшия учител” по изключение може да се възлага работа с 
деца от задължителната подготвителна група или от подготвителния клас. 

Чл. 43. Д. Лицето, заемащо длъжността „главен учител” изпълнява и 
следните специфични задължения: 

(1) Планира и координира квалификационно 
методическата дейност в училище. 

(2) Участва в дейностите, свързани с организиране и 
провеждане на външно оценяване в училището. 

(3) Обобщава анализите на резултатите от входни и 
изходни равнища и/или от външни оценявания за училището. 

(4) Консултира лицата, заемащи длъжностите 
„учител” и „старши учител” при диагностика и оценка на резултатите на 
учениците. 

(5) Консултира и подпомага лицата, заемащи 
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учителски длъжности, с цел кариерното им развитие. 
(6) Организира и координира обмяната на добри 

практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и 
прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците. 

(7) Организира и провежда училищните кръгове и 
съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и 
национални кръгове на олимпиади и състезания в училището. 

(8) Координира дейностите по разработване и 
реализиране на проекти, в които участва училището. 

(9) Изпълнява и други задължения, произтичащи от 
спецификата на длъжността и вида на училището. 

(10) На лицата, заемащи длъжността „главен учител” 
може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на 
извънкласни форми и дейности, часове по СИП, както и задължения като 
класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не 
позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите 
„учител” и „старши учител” 

Чл. 44. Учителят: 
(1) има право: 

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на 
образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни 
методи на преподаване и възможностите на информационните и 
комуникационните технологии; 
2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 
предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 
3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните 
му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната 
му квалификация; 
4. да повишава образованието и професионалната си квалификация; 
5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището, детската 
градина и обслужващото звено; 
6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на 
служебните си задължения. 

(2) е длъжен : 
1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 
задължения, включени в длъжностната му характеристика, КТ и нормативните 
актове в системата на народната просвета;  
2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение 
на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните 
предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен 
български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;  
3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от 
учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни 
часове;  
4. да участва вработата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите 
решения;  
5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 
методическа дейности контрол в системата на народната просвета;  
6. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на  
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образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от 
училището  
7.  да поддържа и повишава професионалната си квалификация;  
8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и 
развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, 
както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги 
насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, 
потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното 
право да вземат решения;  
9. да не ползва мобилен телефон по време на час и да го държи изключен;  
10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището,  извън тях 
- при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или 
ученици;  
11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на 
положението му на учител и на добрите нрави;  
12. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник 
на повишена опасност.  

(3) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното 
време на учителя или вдруго удобно за двете страни време.  

(4) Директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет 
определя конкретните изисквания по ал. 2, т. 11.  

(5) Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други 
права и задължения на учителите, доколкото те не противоречат на този 
правилник. 

 (6) Учителят отговаря за своевременното   попълване и обогатяванена 
учебния си  кабинет (ако отговаря за такъв) с уреди, съоръжения и учебно-
технически средства за тяхната изправност и за спазване на изискванията на 
техниката на безопасността. 

Чл. 45.Учителят няма право: 
(1) Да видоизменя учебните планове и програми 
(2) Да използва методи и средства за преподаване, 

несъобразени  с психическите и възрастовите особености на учениците. 
(3) да нарушава правата на детето и ученика, да унижава 

личното им достойнство. 
(4) Да проявява дискриминация и необективност при 

оценяването на знанията и поведението на учениците, основаващи се на 
религиозна, етническа, имуществена, социална и политическа принадлежност 
на учениците и техните родители. 

(5) Да внася политическа и религиозна идеология 
пристрастност в учебно-възпитателния процес. 

(5) Да подпомага извършването на актове на 
дискриминация предвид отговорността, която носи по силата на Закона за 
защита срещу дискриминацията.  Да допуска в работата си пряка и непряка 
дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и 
религия, предвид отговорността, която носи по силата на Закона за защита 
срещу дискриминацията. 

(7)Да използва форми на психическо, морално, физическо 
или административно насилие при взаимоотношенията си с учениците. 

(8)да предоставя образователни услуги срещу 
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заплащане при наличие на конфликт на интереси. В началото на всяка учебна 
година подава декларация по образец за липса на конфликт на интереси. 

Чл.46.Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни 
дейности с група ученици извън задължителните учебни часове. 

(1)В рамките на утвърден дневен и седмичен режим и 
съгласно седмичната норма за работа, възпитателят: 
- организира и ръководи самостоятелната учебна  подготовка на учениците от 
групата; 
- грижи се за храненето, почивката и активния отдих на  учениците за хигиената 
и здравословното им състояние и за  опазването на материалното  имущество; 

(2). Възпитателят работи по срочен и седмичен план, 
съгласуван с общоучилищния план и в тясна връзка с учителите, с класните 
ръководители, с родителите и с обществеността. 

(3). Възпитателят има правата и задълженията, 
изброени в чл. 44 от настоящия правилник. 

 (4) Възпитателят спазва забраните по чл. 45.  
 Чл. 46. А. Лицата, заемащи длъжностите „младши възпитател”, 
„възпитател”, „старши възпитател” и „главен възпитател” изпълняват следните 
задължения: 

(1) Планират, организират и провеждат възпитателно 
образователния процес извън задължителните учебни часове. 

(2) Подпомагат процеса на самоподготовка на децата и 
учениците. 

(3) Избират и прилагат подходящи методи, средства и 
материали при реализиране на възпитателната дейност. 

(4) Формират социални умения у децата и учениците. 
(5) Диагностицират и насърчават постиженията на децата 

и учениците. 
(6) Участват в разработването на индивидуалните образователни 

програми. 
(7) Водят необходимата документация. 
(8) Отговарят за опазване здравето и живота на децата и 

учениците. 
(9) Осъществяват връзка и взаимодействие с родителите или 

настойниците. 
(10) Изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата 

на длъжността и вида на училището. 
Чл. 46. Б. (1) Лицата, заемащи длъжността „младши възпитател” 

работят в тясна връзка с учителите, класните ръководители, педагогическия 
съветник и ресурсния учител. 

(2) „Младшите възпитатели” при изпълнение на 
задълженията си се подпомагат от „старши възпитател” и под негово 
ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират 
към възпитателно-образователния процес. 

Чл. 46. В. Лицата, заемащи длъжността „старши възпитател” 
изпълняват и следните специфични задължения: 

(1) Планират, организират и провеждат квалификационно 
методическа дейност в училище, свързана с възпитателно-образователния 
процес извън задължителните учебни часове. 

(2) Участват в процеса на създаване на среда за развитие 
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на дейности по интереси през свободното време на учениците. 
(3) Консултират „младшите възпитатели”. 
(4) Участват в дейности по разработване на проекти по 

програми и/или в дейности по реализирането им. 
(5) Използват и показват ефективни методи при 

организацията и провеждането на възпитателно-образователния процес. 
(6) Изпълняват и други задължения, произтичащи от 

спецификата на длъжността и вида на училището. 
(7) „Старшият възпитател” може да предлага преминаване 

от длъжност „младши възпитател” на длъжност „възпитател” на лицата за 
усъвършенстване на практическите им компетентности и се адаптиране към 
възпитателно-образователния процес. 

Чл. 46. Г Лицата, заемащи длъжността „главен възпитател” 
изпълняват и следните специфични задължения: 

(1) Планират, организират и провеждат квалификационно 
методическата дейност, свързана с проблемите на превенция на агресията, 
насилието и зависимостите. 

(2) Консултират „възпитателите” при диагностициране и 
насърчаване постиженията на децата и учениците. 

(3) Координират обмяната на добри практики между 
възпитателите. 

(4) Изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата 
на длъжността и вида на училището. 

Чл. 47. Педагогически съветник. 
(1)Проучва и подпомага психичното развитие и здраве на 

учениците, подготовката за образователен и професионален избор и 
адаптирането на учениците към образователната и социалните системи. 

(2)Осъществява диагностична и консултативна дейност: 
- с ученици: по проблеми, свързани с тяхното поведение, взаимоотношение с 
връстници, родители, учители; 
-с учители: по проблеми, произтичащи от взаимодействията им с ученици и 
учители; 
- с родители: по проблемите на взаимоотношенията им с техните деца, 
личностното развитие на децата им,  взаимоотношенията им с училището като 
институция. 
- с училищното ръководство: във връзка с разработването на училищни 
правилници, програми и проекти и при решаване проблеми  и конфликти. 
  (3)Документира работата си по ал.2, като протоколира срещите и 
разговорите с учениците и родителите им. 

(4). Педагогическият съветник има правата задълженията, 
изброени в чл. 44 от настоящия правилник. 

(5) Педагогическият съветник спазва забраните по чл. 45.  
(6) Педагогическият съветник има право да работи с учениците по 

заявка на класните ръководители без предоставяне на изрично съгласие от 
родителя на ученика. 

Чл.48. (1)Класният ръководител се определя за всяка паралелка за една 
учебна година, със заповед на директора. 

(2)Учител, който е и класен ръководител, има следните 
допълнителни задължения: 
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1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка 
вобразователно-възпитателния процес, за спазването на училищната 
дисциплина, кактои за уменията им за общуване с учениците и учителите и 
интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно 
информира родителите; 
2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката 
и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях; грижи се 
за социално-психологическия климат в паралелката и при възникване на 
проблеми търси съдействието на пед.съветник. 
3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от 
паралелката; 
4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни 
часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на 
наказание или други мерки по този правилник; 
5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна 
работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 
възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от 
специалист, когато това се налага; 
6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик 
всъответствие с чл. 138а от ППЗНП; 
7. да организира и да провежда родителски u срещи; 
8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, 
да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на 
паралелката като общност; 
9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на 
учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 
10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и 
периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от 
паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната 
дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда; 
11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с 
оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и 
родителите; 
12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с 
ученици от паралелката; 
13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката: 

а/ Води редовно  дневника на класа и в края на годината го предава на 
директора. Вписва кратки анотации за срещите и разговорите, проведени с 
родителите на учениците на определените за това места в класовия дневник”. 

б/ Води ученическите бележници и ежемесечно вписва 
ненанесените оценки и направените забележки, отсъствия и наказания. Вписва 
датата на проверката, проверил, кл. ръководител и се подписва”. 
 в/ В началото на учебната година вписва в книгата на подлежащи 
паралелката, в която ученикът е преминал или останал. 

г/ В края на учебната година попълва главната книга за успеха на 
учениците си. След септемврийската поправителна сесия, оформя 
положението на учениците, които са имали поправителни изпити, подписва се и 
представя главната книга за подпис и печат от директора. 

д/ Оформя документите за завършен клас и за преместване на учениците 
в друго училище и прави необходимите отметки в ЗУД. 
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е/ Разработва списък на учениците, които получават детски добавки и 
при допускане на 5 неизвинени отсъствия месечно, писмено информира 
директора в първия работен ден след края на предходния месец. 

(3) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения 
по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, 
включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да 
обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните 
ученици от паралелката. 

(4) На първата родителска среща за учебната година класният 
ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното 
време на учителите и графика за консултации с ученици. 

(5) Осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на 
директора, които се отнасят за поверената му паралелка. 

(6) Няма право: 
 а) да отказва изпълнението на решения на ПС, с които не е съгласен; 
 б) да налага еднолично наказание на учениците; 
 в) да отказва педагогическа помощ и съдействие на учениците и техните 
родители при необходимост и молба; 
 г) да налага образци и организира дейности без съгласието на 
паралелковия колектив и родителската общественост. 

(7) Уведомява писмено директора за случаи на деца, претърпели 
насилие в училище, дома си или на обществено място. 

Чл.49.(1) Дежурните учители осигуряват добра организация на работата 
в училище по определен график. 

(2) Задълженията на дежурните учители са уредени с правилата за 
вътрешния ред. 

РАЗДЕЛ ІV 
УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ  

  
Чл. 50. Учениците участват като партньори в училищното обучение и 

имат активна роля за постигане на целите на образователния процес. 
(1) Ученикът има следните права: 
1. да избира училището, профила или професията и специалността от 
професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план 
като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове; 
2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно 
правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и 
училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки 
учебен срок, както и при поискване; 
3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му  ориентиране и 
развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с 
неговите потребности,желания и способности; 
4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да 
получава защита при накърняване на правата и достойнството му; 
5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование 
при условия и по ред, определени в нормативен акт; 
6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, 
определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за 
развитие на интересите и способностите си; 
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7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на 
ученическо самоуправление; 
8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в 
учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за 
развитието на училищната общност; 
9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и 
провеждането на цялостната училищна дейност; 
10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на 
въпроси, засягащи негови права и интереси. 

 (2). Ученикът няма право: 
1. да нарушава общоприетите ред и дисциплина, да уврежда  училищно и 
обществено имущество; 
2.  да отказва изпълнението на учебните си задължения  ,предвидени в 
учебните планове и програми, да отсъствува от учебни занятия без уважителни 
причини; 
3. да извършва противообществени прояви и деяния, с които нарушава 
законите на страната; 
4. да организира, участва или пропагандира политическа или религиозна 
дейност в училище; 
5. да унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо 
или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови 
различия. 
6. да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и 
алкохол; 
7. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя; 
8. да организира каквито и да са колективни дейности без разрешение на 
директора и без присъствие на класен ръководител или преподавател”; 
9. да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на 
други ученици; 

 (3).Ученикът е длъжен: 
1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на 
добрите му традиции; 
2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за 
присъствените форми на обучение; 
3. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да 
не прилага физическо и психическо насилие; 
4. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по 
време на час без разрешение на учителя и да държи мобилния си телефон 
изключен по време на учебни занятия, с изключение на голямото междучасие и 
обедната почивка; 
5. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му 
задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 
6. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с 
изискванията на Закона за закрила на детето; 
7. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на 
училището; 
8. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване 
на учителя или директора; 
9. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него. 
10.  да съблюдава лична хигиена, да се грижи за здравето и сигурността си; 
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11.  да уважава, съхранява  обогатява със собствен труд, с развитието на 
способностите си обществените ценности и културни традиции, да опазва 
природата; 
12.  при провеждане на екскурзии, извънкласни форми на работа  да 
изпълнява строго указанията и изискванията на ръководителя  или 
преподавателя. 
13. да носи ежедневната ученическа униформа на училището всеки ден, а 
официалната ученическа униформа - в дните, определени със заповед на 
директора. 
(4) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник, е 
нарушение на училищната дисциплина. 

Чл.51.(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 
1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в 
който членува; 
2.  до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя; 
3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз 
основа на писмена молба от родителя. 

 (2) След направени отсъствия по болест, ученикът в 
тридневен срок представя медицински документ от лекуващия лекар на 
класния си ръководител от лекуващия лекар или заявление от родителя 
(настойника). При неспазване на тази процедура, отсъствията се считат за 
неизвинени. 

Чл.52.(1)  Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е 
неизвинено отсъствие. 

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

Чл.53. (1) За допуснатите неизвинени отсъствия по чл. 52 класният 
ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на 
ученика (с писмо с обратна разписка). При допуснати 5 неизвинени отсъствия 
за месец, в случай, че ученикът получава детски добавки, класният 
ръководител уведомява и ПДУД за изпращане на информация до Дирекция 
„Социално подпомагане”. 

(4) Броят на отсъствията на ученика по чл. 51 и 52 се отбелязва в 
дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка. 

Чл. 54 (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя 
характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за 
развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването 
на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както 
положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. 
Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис. 

(2) При завършване на основно образование класният ръководител 
изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е 
неразделна част от свидетелството за основно образование. 

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

Чл.55. Учениците се поощряват и награждават: 
 (1). За добросъвестно и системно учение. 

  (2). За активна позиция в дейността на училището. 
 (3). За изключителни постижения и творчески изяви. 
 (4). За проявена гражданска доблест и други подобни добри прояви 
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  (5). Наградите са следните 
  1) устна похвала от учителя, класния ръководител и от директора 
пред класа, училищния колектив или пред родителите; 

 2) писмена заповед на директора и обявяване пред училищната 
общност; 
  3) материална награда; 
  4) похвална грамота. 
  (6) Наградите се присъждат с решение на ПС. По предложение на 
същия учениците могат да бъдат награждавани и  с други награди от Общински 
съвет и от МОН. 

Чл.56. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този 
правилник, ученикът се наказва със: 
1.  забележка; 
2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни 
часове време; 
3.  предупреждение за преместване в друго училище; 
4.  преместване в друго училище; 
5.  преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за 
ученици, навършили 16-годишна възраст. 

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са 
такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с 
възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или 
унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за 
дейността на училището. 

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

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време 
на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. 

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

(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде 
насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от 
специалист, допълнително  обучение в извънучебно време, включително в 
периода на ваканциите, участие в 
извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други 
дейности с оглед недопускане на нарушения u и на отпадане от училище. 

Чл. 56 А.  
(1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно 

наказание. 
(2) Мерките по чл. 56 ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 56 

ал. 1 
Чл.57А. (1) Наказанията и мерките са срочни. 

 (2) Срокът на наказанието по чл. 56 ал. 1 и 4 е до края 
на учебната година, а по чл. 56, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за 
налагането му. 
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(3) Когато наказанията по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 са 
наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила 
от началото на следващата учебна година. 

(4) Срокът на мярката по чл. 56, ал. 5 се определя в 
заповедта за налагането й. 

Чл. 57 Б. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се 
отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика. 

(2) Наказанията по чл. 56 , ал. 1, т. 4 и 5 се налагат 
като крайна мярка при тежки или системни нарушения. 

(3) Наказанията по чл. 56, ал. 1 може да се налагат 
и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се 
определят с правилника за дейността на училището. Наказанията по чл. 56, ал. 
1, т. 4 и 5 може да се налагат за допуснати 
повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година. 

(4) Мярката по чл. 56, ал. 4 не може да се налага на 
ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е 
резултат от увреждането или нарушението на здравето. 

(5) Срокът на мярката по чл. 56, ал. 5 се определя, като 
се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните 
особености на ученика. 

(5) Видът и срокът на мерките по чл. 56, ал. 6 се 
определят, като се отчитат и възможностите на училището. 

Чл. 57 В.  (1) Наказанието по чл. 56, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на 
директора по предложение на класния ръководител, а 
наказанията по чл. 56, ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на директора по предложение 
на педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 56, ал. 3 се налага със заповед на 
директора, а по чл. 56, ал. 5 и 6 - със заповед на директора по предложение на 
педагогическия съвет. 

Чл. 57 Г. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за 
извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по 
налагане на наказание. 

(2) За всяко производство за налагане на наказание 
по чл. 56, ал. 1 и на мярката по чл. 56, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик 
е учител, който преподава на ученика. 

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 56, ал. 1 
и на мярката по чл. 56, ал. 5 директорът - за наказанието по чл. 56, ал. 1, т. 1, 
съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и 
проверява фактите и обстоятелствата, свързани 
с конкретното нарушение. 

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

(5) При необходимост изслушването се извършва 
в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител. 

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на 
изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които 
преподават на ученика, както и 
ученици. 

(7) Преди налагане на наказанията по чл. 56, ал. 1, 
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т. 2 - 5 и на мярката по чл. 56, ал. 5 задължително се уведомява дирекция 
"Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която 
може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на 
интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители 
дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на 
останалите наказания и мерки. 

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с 
изключение на мярката по чл. 56, ал. 3, се взема мнението на класния 
ръководител на ученика. 

Чл. 57 Д (1) В заповедта за налагане на наказанията и 
мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за 
налагането им. 

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника 
на регионалния инспекторат по образованието - за общинските училища, 
съответно пред министъра на образованието и науката - за държавните 
училища. 

Чл. 57 Е.  (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените 
на ученика наказания и мерки. 

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

(2) Наложеното наказание по чл. 56, ал. 1, т. 1 се 
обявява от класния ръководител пред класа. 

Чл. 57 Ж. (1) При налагане на мярката по чл. 56, ал. 3 за времето на 
отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия. 

(2) При налагане на мярката по чл. 56, ал. 4 за 
часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. 
Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на 
отстраняването си. Училището създава 
условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката. 

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

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

(5) При равни други условия при приемане на 
ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката 
по чл. 56, ал. 5. 

Чл. 57 З (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на 
срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са 
наложени. 

(2) По желание на ученика след заличаване на 
наказанието по чл. 56, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в 
училището, в което е преместен. 

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка. 
Чл.58.  Наказанията по  чл. 56 могат да се налагат на ученика и за 

допуснати неизвинени отсъствия по следния ред: 
 (1) за 5 неизвинени отсъствия се изпраща уведомително 
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писмо от класния ръководител до родителите с обратна разписка и ученикът се 
завежда на отчет при педагогическите съветници; 

(2) до 10 неизвинени отсъствия се провежда процедура в 
съответствие с чл. 57 В, 57 Г, 57 Д и 57 Е и се налага наказание “Забележка” 
със заповед на директора; 

(3) до 15 неизвинени отсъствия се провежда процедура в 
съответствие с чл. 57 Б, 57 В, 57 Г, 57 Д, 57 Е  и се налага наказание 
“Предупреждение за преместване в друго училище”; 

(4) над 15 неизвинени отсъствия се провежда процедура в 
съответствие с чл. 57 Б, 57 В, 57 Г, 57 Д, 57 Е  и се налага наказание 
“Преместване в друго училище”.  

Чл. 59  Наказанията по чл. 56 могат да се налагат по решение на ПС за 
неспазване на настоящия правилник, както и за: 

(1) нарушаване на дисциплината в час; 
(2) агресивно поведение; 
(3) неетично и неморално поведение; 
(4) умишлено увреждане на материално-техническата база 

на училището; 
(5) деяния и заплахи, застрашаващи здравето и живота на 

ученици, учители и външни лица; 
(6) за унижаване личното  достойнство на съучениците си и 

Упражняване физическо или психическо насилие върху тях, свързано с 
религиозни, етнически и полови различия. 
 Чл. 60. (1) За нарушенията по чл. 59 ал.1, 2, 3, 4 и 5 учениците могат да 
бъдат наказвани по решение на ПС с “преместване в друга паралелка” за 
учебната година. 
  (2) При констатация на фалшифициране на оценки в училищната 
документация, оценките се анулират и ученикът полага изпит по съответния 
предмет. Ученикът се предлага за наказание по чл. 59 от настоящия правилник. 

Чл.61.(1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и 
възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

(2) Родителите имат следните права: 
1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в 
образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната 
дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и 
интегрирането им в училищната среда; 
2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно 
време или в друго удобно за двете страни време; 
3. да участват в родителските срещи; 
4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската 
градина, училището или обслужващото звено; 
5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 
решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика; 
6.  да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено; 
7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и 
учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото 
съдействие. 

(3) Родителите имат следните задължения: 
1.   да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 
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2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 
дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при 
записване на детето или ученика; 
3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които 
не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на 
добрите нрави; 
4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в 
образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната 
дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и 
интегрирането му в училищната среда; 
5. ако не осигуряват присъствието на децата си в училището за времето, през 
което те подлежат на задължително обучение, да бъдат глобявани с глоба в 
размер от 20 до 100 лева, а при повторно извършване на нарушението – с 
глоба от 50 до 250 лева. Нарушението се установява с акт на кмета на 
общината, а обжалването и изпълнението на наказателното постановление се 
извършва по реда на ЗАНН. 
6. Да подписват редовно оценките и забележките в ученическите книжки. 
7. Да подават декларация, че са запознати с причините за отсъствието на 
детето си. 
8. Да информират класния ръководител за здравословни проблеми на децата 
си, които изискват по-специално внимание и грижи за тях в училище. 
9. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат 
поканени от класния ръководител или директора. 
 

РАЗДЕЛ V 
Служители и помощен персонал. 

Чл. 62. Завеждащ “АС”: 
 (1) изготвя ведомостите и изплаща заплатите на персонала; 

  (2)води личните досиета на учителите, служителите; 
 (3) води фонд “СБКМ”, фонд “Работна заплата” и от стопанските  

разходи “Командировки”; 
  (4)води книгата за заповеди и наредби, книгата за вписване на 
лекторските часове; 

 (5)води и съхранява архива на училището; 
 (6) съхранява и подпечатва документи с училищния печат по ред, 

определен от директора; 
(7)издава удостоверения и служебни бележки на учители, 

служители; 
(8) извършва касови операции по предварително оформени 

приходно-разходни документи от упълномощени лица; 
(9) води касовата книга по форма и ред, установени в 

нормативните актове; 
(10) предава съответно оформени документи, парични 

средства и ценни книжа в банката; 
(11) дава справки във връзка с трудовото възнаграждение 

на персонала в учебното заведение 
 Чл. 63. Домакин: 

(1) води и отчита имуществото на училището и счетоводно 
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оформя всички СМЦ, грижи се за текущите ремонти, закупува и доставя учебно-
технически средства, нагледни материали, строителни, хигиенни и други по 
заявка на служителите и ръководството; 

 (2) води стопанските разходи от бюджета на училището; 
(3) провежда инвентаризация на материалната база и оформя 

счетоводно описите; 
(4) отговаря и контролира качеството, количеството и 

целесъобразното използване на закупените, съхраняваните и предадени за 
ползване материали; 

(5) приема, съхранява и раздава учебници и учебни помагала; 
(6) води документация по разплащане на ток, вода, телефон, 

отопление, наеми и дарения; 
  (7) води и съхранява Книгата за дарения. 

Чл. 64.Технически секретар: 
(1) води входящ и изходящ дневник; 
(2) води книгата за регистриране на свидетелствата за 

завършено основно образование, книгата за удостоверения за завършен клас и 
книгата за регистриране на дубликати на свидетелствата за завършено основно 
образование; 

(3) изготвя справки, служебни бележки и удостоверения на 
ученици; 

(4) подготвя документи, свързани с административната и 
учебна дейност в училището и ги размножава; 

Чл. 65. Помощен персонал - чистачи: 
(1)  извършва редовно и качествено почистване на класните 

стаи,  коридори, сервизни помещение, физкултурен салон и канцеларии; 
 (2) ежедневно през първа и втора смяна след голямото 

междучасие  измита и почиства училищния двор; 
 (3) през междучасията и 15 минути след започване на учебния час 

дежури в коридора и съдейства на дежурния учител за опазване на 
материалната база и хигиената; 
  (4) отнася се културно  и внимателно с учениците, учителите и 
родителите и др. граждани; 
  (5) следи за повредите в различните помещения и уведомява 
директора за тях. 
 Чл. 66. Работник ремонт и поддръжка: 

 (1) отговаря за цялостното поддържане на сградата; 
  (2) следи за повредите в помещенията  и извършва ремонт на 
чинове, маси, прозорци, врати, брави, чешми и др.; 

 (3) отговаря за поддържането целостта на остъкляването на 
училището и съвместно с огняра следи за подготовката на училищната сграда 
за зимата; 

(4)отговаря за нормалната работа на уредите, машините и 
съоръженията, гарантиращи безопасността на труда на учители и ученици; 

(5) води тетрадка с констатирани и отстранени повреди. 
Чл.67. Оператор по отоплението: 
 (1) поддържа отоплителната инсталация на училището; 

(2)грижи се за безопасното функциониране и ремонта на 
съоръженията; 

(3)следи за температурата в класните стаи по време на 
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отоплителния сезон и уведомява директора; 
Чл. 68. Портиер - пазач: 

(1) осигурява входния режим, спокойствието и реда в 
училището; 

(2) има право да изисква показването на лична карта на 
ученика при влизането му в училище; 

(3) не допуска присъствието на ученици без ангажименти, в 
коридорите на училището по време на учебен час; 

(4) изисква от външни лица да декларират целта на посещението 
си и се легитимират с подходящ документ; 

Чл. 69. Нощната охрана на училището се осъществява от СОТ. 
Чл. 70. Библиотекар: 
 (1)управлява училищната библиотека съобразно общите 

образователни и възпитателни цели на училището; 
(2)обработва (инвентаризира, регистрира, каталогизира и 

организира) новопостъпилите библиотечни документи въз основа на 
действащите стандарти и утвърдена класификационна схема; 

(1) извършва справочно-библиографско и информационно 
обслужване съгласно интересите на учители и ученици; 

(2) обучава учениците в библиотечно-информационна грамотност; 
(3) извършва комплектоване на библиотечния фонд и носи 

отговорност за неговото опазване; 
(4) съставя и поддържа справочен апарат към фонда (каталози, 

картотеки); 
(5) стриктно спазва държавните стандарти, отнасящи се до 

финансовата и отчетна документация в библиотеката, носи отговорност за 
организиране и съхраняване на документалния архив 

 (8) работи в тясна връзка с учителите, като използва техните 
указания за попълване на библиотеката; 

(9)набавя книгите в училищната библиотека съобразно 
утвърдените от държавата нормативни актове; 

 (10) урежда училищната библиотека, нейното ползване, 
почистване, опазване на книжния фонд, съставянето на  каталозите и 
картотеките, воденето на инвентара и други книги и  документи съобразно 
изискванията на Министерството на  културата и МОН. 

70А. Служителите и помощният персонал: 
(1) Не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана 

на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 
(2) Ако съзнателно подпомогнат извършването на актове на 

дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу 
дискриминацията. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Чл. 71. В училището се води следната задължителна 

документация, със съответните срокове на съхранение: 
 (1) Книга за подлежащите на задължително обучение деца – 5 

години. 
 (2)Дневник за всяка паралелка, дневник за група при 
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целодневна организация– 5 год. 
  (3) Главна книга за успеха на учениците от I до VIII клас– 
постоянен. 
  (4) Книга за  резултатите от изпитите на учениците в  
самостоятелна и индивидуална форма на обучение -  постоянен. 

 (5) Регистрационни книги за  издадените свидетелства за основно 
 образование и техните дубликати – постоянен 
  (6) Книга за контролната дейност в училището и класьор – 5 год. 

 (7) Книга за регистриране на проверките на длъжностни лица от 
МОН и неговите органи – 5 год. 
  (8) Книга за решенията на ПС и класьор – постоянен срок. 

 (9) Летописна книга на училището и албум за учителите – 
постоянен срок. 
  (10) Библиотечна книга – постоянен срок. 

 (11) Санитарна книга – 5 год. 
  (12) Инвентарна книга – съгласно Закона за счетоводство. 

 (13) Входящ и изходящ дневник – 5 год. 
  (14) Дневник за отчитане на реализацията на учениците-10 г 

 (15) Регистрационна книга за удостоверенията за  
завършен клас – 10 год. 
  (16) Книга за регистриране заповедите на директора и:  

 класьори със заповеди по дейността на училището – постоянен срок;  

 класьор със заповеди по трудово-правни отношения – 50 год.;  

 класьор с общи заповеди – 5 год. 
  (17) Книга за регистриране на даренията и класьор с даренията – 
постоянен срок. 
  (18) Касова книга – 5 год. 
  (19) Удостоверения за преместване на ученик  
  (20) Удостоверение за завършен І клас 
  (21) Удостоверение за завършен начален етап на основно 
образование 
  (22) Удостостоверение за завършен клас 
  (23) Свидетелство за завършено основно образование и дубликат 
  (24) Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит – 
постоянен срок. 
  (25) Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит 
– постоянен срок. 
  (26) Ученическа лична карта 
  (27) Ученическа книжка 
  (28) Регистрационна книга за издадените удостоверения – 
постоянен срок. 

(29) Характеристика на ученика. 
(30) Книга за регистриране отсъствиятана учителите през учебно 

време с класьор от копия на заповедите за отсъствие и заместване. 
Чл.72.(1) Изискванията за водене на задължителната документация се 

определят с наредба на министъра на МОН и се разпореждат за изпълнение на 
учителите и служителите за всяка нова учебна година. 

(2) Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за 
завършен клас, удостоверението за преместване, удостоверението за начален 
етап на основно образование, свидетелството за основно образование и 
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дубликатите на свидетелства за основно образование се издават по образци, 
утвърдени от министъра на образованието и науката и се заверяват от 
директора на училището. 

          (3) За издаване на дубликати на удостоверения за завършен клас, 
удостоверение за завършен начален етап на основно образование се 
използват утвърдените от МОН образци на съответните документи, като се 
изписва “ДУБЛИКАТ” и се удостоверява с подписа на директора и с печата на 
училището. 

Чл. 73. Отменен. 
Чл. 74. Задължителната документация в училището се съхранява както 

следва: 
(1) при пом. директора по УД - главните книги, книгите за 

подлежащи, приключените дневници и протоколите от поправителните изпити. 
(2) при директора - книгата за резултатите от изпитите на 

учениците в самостоятелна и индивидуална форма на обучение, 
регистрационна книга за издадени свидетелства за основно образование, 
регистрационна книга за издадени дубликати на свидетелство за основно 
образование, книгата с протоколите от заседанията на ПС и летописната книга, 
книга за впечатленията и поръченията на длъжностните лица на МОН и 
неговите органи, регистрационна книга за издадените удостоверения, 
санитарна книга. 

(3) при ЗАС – книги за регистриране заповеди на директора и 
класьори с приложените заповеди, лични досиета, входящ и изходящ дневник и 
класьори (персонал). 

(4) при домакина – инвентарна книга и отчетно-счетоводни 
форми, приключени материални книги, книга за регистриране на даренията. 

(5) при техническия секретар – входящ и изходящ дневник и 
класьори с кореспонденцията. 
  (6) при главния счетоводител – първични счетоводни документи, 
счетоводни отчети, касова книга. 

Чл.75. Задължителната документация се номерира, прошнурова и 
подпечатва с печата на училището. 
 Чл. 76. (1) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните 
дубликати се попълват на компютър или пишеща машина, а в непопълнените 
редове се печатат тирета. 

(2) В документите по ал. 1 не се извършват поправки и не се 
ползва коректор и изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на 
компютър или пишеща машина текстове и цифри. 

(3) Документи с фабрична номерация се унищожават по ред, 
посочен в наредба на министъра на МОН. 

(4) Всички документи без посочените в ал. 1 могат да се попълват 
на ръка със син или черен химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с 
коректор на вписани с химикал текстове и цифри или фабрично отпечатани 
такива. Допуснатите грешки се коригират с червен химикал. 

(5) При отстраняване на допусната грешка длъжностното лице, 
допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта 
сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), 
фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът и се 
полага кръглия печат на училището. 
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   (6) При грешка в документ, който не е прошнурован, документът се 
унищожава и се изготвя нов. 

Чл.77. Делата на училищния архив, с изключение на счетоводните, се  
приключват в края на учебната година. 

Чл.78.Училището  има печат с кръгла форма и надпис “Основно училище 
“Елин Пелин” – Община Бургас”. 

Чл.79. Училището има знаме с лика на патрона си. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
Учебно-материална база. 

 
 Чл. 80.(1) В училището са осигурени класни стаи и кабинети -обзаведени 
за нормална учебно-възпитателна работа при спазване здравно-хигиенните 
изисквания за осветление, отопление и проветряване. 

 (2) В училището задължително са обзаведени кабинети по физика 
и химия, биология, изобразително изкуство, музика, технологии, 
информационни технологии, хореография,  чужди езици и физкултурни салони. 

Чл. 81. За материалите в учебните кабинети и за учебните 
помагала се грижат учители, определени със заповед на директора. В края на 
всяка година се извършва инвентаризация на училищното имущество и се 
прави предложение за попълването му. 

Чл. 82. Учебните стаи са разпределени както следва: класни стаи 
за всяка паралелка и специализирани кабинети. 

Чл.83.(1) Отговорност за опазване на материалната база носят 
учителите, на които са поверени съответните кабинети и класни стаи и онези 
преподаватели, които използват кабинетите допълнително по определен 
график. Те са длъжни да следят за реда и опазването на материалната база, а 
при установяване на нарушения, да издирят нарушителите и предприемат 
съответните мерки за възстановяване на щетите. Кабинетите, класните стаи и 
мебелировката се зачисляват на отговорниците по опис срещу подпис. 
  (2) В началото на учебната година се подписват приемателно-
предавателни протоколи между директора, класните ръководители и 
родителите на учениците от паралелката за имуществото в класната стая. 
Протоколът се съпътства от схема на индивидуалните места в класната стая с 
имената на учениците, които ги използват. 

Чл.84.(1) За увреждане на училищно имущество при доказана вина на 
ученика или група ученици родителите на виновните възстановяват щетите или 
тяхната парична равностойност по пазарни цени към момента на извършване 
на щетата. Паричните средства се внасят при домакина на училището и се 
използват за възстановяване на щетата. 

(2) Когато класът укрива виновника за повредата щетата се 
възстановява от родителите на всички ученици. 

Чл.85. При установена вина за замърсяване на класна стая, коридор или 
двора на училището, виновният ученик почиства собственоръчно замърсеното 
място. 

Чл.86. За повреди, похабяване или унищожаване на училищния инвентар 
по време на учебната работа своевременно се съставя констативен протокол, 
който се подписва от директора на училището и материално отговорното лице. 
Бракуването на училищния инвентар се извършва по определен ред. 

Чл.87. В училищния двор са създадени физкултурни площадки и 



 41 

места за отдих и игри. Същите не се използват от външни лица по време на 
учебния процес. 

Чл.88. Опазването и поддържането на тревните площи и трайните 
насаждения в училищния двор се извършват от класовете по определен от 
ученическия съвет ред. 

 
ГЛАВА ШЕСТА 

ВЪТРЕШЕН РЕД 
 
Чл. 89. Учебните занятия започват и завършват по график, приет от ПС и 

утвърден от директора. 
Чл. 90 (1)Учениците идват на училище във външен вид по реда на чл. 50 

ал. 3 т. 13. 
(2)Учениците влизат в училище 15 минути преди началото на 

учебни занятия. 
(3)Всички ученици влизат и излизат през централния вход, като не 

използват коридора на административния корпус. 
(4)При екстремни ситуации и евакуации се използват всички 

входове и стълбища, съгласно приетия план. 
Чл.91. Учениците седят на точно определени места в класните стаи и 

отговарят за тях . Когато са в друго учебно помещение или извън училището, 
класната стая се заключва от отговорника на класа или чистачката на етажа. 

Чл. 92. За осигуряване на спокоен, безопасен и сигурен пропускателен 
режим в училището: 

(1) всеки ученик носи личната си ученическа карта и карта за 
участие в извънкласна форма, които представя при поискване от бодигарда, 
портиера или дежурния учител; 
  (2) всички външни лица, които влизат в сградата на училището са 
длъжни да представят на портиера удостоверение за самоличността си, да 
декларират целта на посещението си и бъдат вписани в специален дневник. 
При отказ да направят това, същите не се допускат в училището. 

Чл. 93. Учениците дежурят в клас по двама по реда на номерата си в 
класовия дневник.Вътрешният дежурен е длъжен : 
  1.Да почиства класната дъска и да съдейства на учителя при 
подготовката на учебния час; 
  2.Да проветрява класната стая и следи вратата на стаята да бъде 
отворена през междучасието. 

1. Да следи за опазване на училищното имущество и 
хигиената на класната стая, а нарушенията да съобщава на съответния 
преподавател или дежурния учител; 
         Външният дежурен е длъжен: 

1. Да следи за реда в коридора по време на междучасие. 
2. При закъснение на преподавател повече от 10 мин. Да 

уведомява  училищното ръководство, а след това класа си за взетото решение 
за провеждане на часа. 
 Чл.94. В училището се организира седмично дежурство на ученици по 
определен график в помощ на главния дежурен учител. Дежурните ученици 
идват на училище 30 мин. преди началото на учебните занятия и дежурят до 
приключването им. 

Чл. 95.Учителите: 
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(1) идват на работа не по-късно от 15 мин. Преди започването на 
учебните занятия. Учителите, които имат първи час за деня, приемат учениците 
от съответния клас и ги въвеждат в сградата на училището. 
  (2) влизат в час в точно определено време,  използват часа за 
ефективна учебно-възпитателна работа и  не задържат учениците след 
завършване на учебния час. При закъснение за часа повече от 10 мин. същият  
се счита за непроведен; 
  (3) в началото на всеки учебен час вписват номерата на 
отсъствуващите ученици и се разписват се в класовия дневник. Саморъчно 
нанасят оценките на изпитаните ученици в бележниците им и в класовия 
дневник; 

 (4) в края на часа вписват темата в дневника на класа; 
 (5) дневникът на класа се взема и връща в учителската стая от 

съответния преподавател; 
  (6) провеждат учебни занятия или извънкласни дейности извън 
сградата на училището само след писмено разрешение на директора и при 
спазване Правилника за БХТ. 

(7) Нямат право: 
А) да освобождават отделни ученици или класове по-рано от края на 

учебните занятия; 
Б) да събират пари от учениците с изключение на случаите за закуски, 

екскурзии, горски училища, културно-масови и спортни мероприятия и др. след 
съгласуване с родителските тричленки и отчитане пред тях; 
 В) да извършват търговска дейност с учебници и учебни помагала. 

(8) Спазват процедурата за отстраняване на ученик от учебен час. 
 Чл. 96. Дежурството на учителите се извършва по определен дневен и 
седмичен график в смяната, в която имат часове както следва:  
1. Един главен дежурен – начален и среден курс дневно. 
2. По двама дежурни на коридор – дневно. 

 Чл. 97. Главните дежурни са длъжни да: 
-  идват 30 мин. преди началото на учебните занятия и дежурят до 
приключването им; 
-    организират влизането в сградата на учениците; 

5. организират и координират работата на дежурните учители и 
дежурните ученици; 

6. предлагат ученици за наказание и поощрение; 
7. изискват възстановяване на повреди на училищното 

имущество. 
8. информират класните ръководители за направените 

нарушения. 
9. дават сведение за протичане на деня на дежурния 

пом.директор и ежедневно отчитат резултата от дежурството в 
специален дневник. 

Чл. 98. Дежурните учители са длъжни да: 
(1) съдействат през междучасията за реда в класните стаи и 

коридори; 
 (2) контролират опазването на материалната база и спазването на  

Правилника за дейността на ОУ “Елин Пелин” - Бургас; 
 (3) информират главния дежурен учител за направените 

нарушения; 
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(4)организират дейността на външните дежурни ученици по клас. 
Чл. 99.(1)Учебните занятия в училището имат различен начален и краен 
час и междучасие, съгласно приетия Дневен режим. 

   (2) Влизането в час се оповестява с първи звънец (3 мин.) преди 
началото на часа и втори звънец – за начало на часа. 
  Чл.100.(1) Движението по коридорите и стълбищата се извършва вдясно, 
спокойно, без да се бяга и да се вдига шум.  

(2) На учениците от прогимназиалния курс се забранява да 
минават по коридорите и стълбищата на корпусите, в който учат ученици от 
начален курс. 

(3)След биене на първия звънец учениците се прибират в класните 
стаи. 

Чл. 101. Учениците закусват в училищния стол или бюфет през 
междучасията при спазване на нужната хигиена. Забранява се внасянето в 
класните стаи на дъвки и слънчоглед. Отпадъците и опаковките от храна се 
изхвърлят в определените за целта места, като се съблюдава разделно 
събиране на хартиените и пластмасови отпадъци. 
 Чл. 102. Учениците, учителите и служителите се инструктират за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд съгласно 
Правилника за БХТ и ППО и заповед на директора.  
 Чл. 103. По време на учебните занятия във вътрешния двор на 
училището не се разрешават игри и вдигане на шум. 
 Чл.104.Учениците посрещат учителите, директора, пом.директорите и 
пед.съветници при влизането им в класните стаи със ставане на крака. 
 Чл. 105. Освобождаването на ученици от учебни часове по семейни 
причини става с писмена молба от родителя до директора на училището. 
 Чл. 106. (1) Всички ученици подават декларации по ЗЗЛД, които се 
съхраняватв досието на класа при ПДУД. 

(2) За издаване на отпускни удостоверения, удостоверения за 
завършен клас и други документи родителите на учениците подават заявления 
за достъп до личните данни на ученика. Заявленията се входират при 
техн.изпълнител и документите се изготвят чрез кл.ръководител в тридневен 
срок. Готовият документ се вписва в съответния регистър и се получава от 
канцеларията на училището. 
        (3) За издаване на служебни бележки и удостоверения, 
необходими пред други институции, родителите вписват желанието си в 
специален дневник при портиера на училището. Бележките се изготвят в 
тридневен срок и се получават срещу подпис от портиера на училището. 

Чл. 107. Учениците се освобождават от занятия по физкултура след 
подаване на молба до директора, придружена от протокола на ЛКК. 

(1) След съгласуване с медицинското лице, със заповед на 
директора се определя срокът за освобождаване и  начинът за участие в 
учебните часове.  

Чл. 108. Учебните занятия, извънкласните и извънучилищни дейности се 
организират и провеждат по приет от ПС дневен и седмичен режим. 
 Чл. 109. Организирането на ученическият отдих и туризъм  се извършва  
съгласно Вътрешен правилник на училището, съобразен с Указанията за тази 
дейност на МОН и Наредбата за организиране на ученически отдих и туризъм. 

Чл.110. В началото на годината преподавателите по различни учебни 
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дисциплини определят деня, мястото и часа на организираните от тях 
консултации. 

Чл.111. В началото на учебната година директорът, пом.директорите, 
пед.съветници, учителите и класните ръководители определят приемни  дни и 
часове за родители и ученици. 

                
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

& 1. Този Правилник се издава на основание чл.181 от КТи &8 от Преходните 
и заключителни разпоредби на ППЗНП, изменение  в ДВ бр.  
53/2001 г. и е приет на заседание на ПС на училището с протокол № 3 от 
14.10.99 г., изменен и допълнен с протокол № 2 на ПС от 10.10.2000 г.,  
№ 3 от 02.10.2001 г.; изменен и допълнен с протокол № 2 от ПС на 26.09.2002 
г., изменен и допълнен с протокол № 1 от ПС от 14.09.2004 г. и Протокол № 2 от 
на 07.10.2004 г. Протокол № 13 от 13.09.2005 г. и Протокол № 12 от 12.09.2008 
г., Протокол № 11/24.06.09 г., Протокол № 12/09.09.09 г., Протокол № 
13/14.09.09 г., Протокол № 3 / 09.11.2009 г., Протокол № 12/14.09.2010 г., 
Протокол № 1/29.09.2011 г., Протокол № 2 / 24.09.2013 г., Протокол № 
1/25.09.2014 г., Протокол № 1/24.09.2015 г. 
& 2. Класните ръководители запознават учениците и родителите с Правилника 
и удостоверяват това с подписите им на първата родиелска среща за учебната 
година, новопостъпилите ученици и родителите им - до една седмица след 
постъпване в училище, а след всяка актуализация, в десетдневен срок от 
датата на  същата. 
& 3. ЗАС запознава щатния персонал и всички новопостъпили служители и 
работници с настоящия Правилник, срещу подпис. 
& 4. Правилникът се актуализира при промяна на документи от по-висок 
юридически ранг. 
& 5. Директорът има право да издава заповеди и наредби, с които да 
регламентира въпроси, неуредени в този Правилник или с други нормативни 
актове. 
& 6. Правилникът на училището се съхранява при директора и пом.директорите 
за ползване от всички заинтересувани и се публикува в сайта на училището. 
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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПДУ 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА И КОМБИНИРАНА 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

 

Раздел І  

Индивидуална форма на обучение  

 
 Индивидуалната форма на обучение е форма, при която учениците се обучават 

по индивидуален учебен план. Индивидуална форма на обучение се организира за: 

 

1. Ученици, които по здравословни причини не могат да посещават 

училището. 

1.1. За ученици, които не могат да посещават училището за определен период от 

време по-малък от една учебна година. 

1.1.1. Родителят на ученика подава заявление за промяна формата на обучение, 

придружено с медицински документ, издаден от ЛКК. 

1.1.2. Директорът със заповед променя формата на обучението и утвърждава 

индивидуален учебен план по отделни предмети от Училищния учебен план за 

съответния клас така, че за ученика да са осигурени от 8 до 12 учебни часа седмично. 

1.1.3. Със заповед на директора се определят учителите, които да провеждат 

индивидуалното обучение и часовете се залагат в Списък - Образец № 1 за съответната 

учебна година. Проведените часове  от индивидуалното обучение се отразяват от 

преподавателя в отчетна форма  „Декларация за проведени часове с ученици на 

индивидуална  форма на обучение”  

1.1.4. За всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план на ученика   

учителите разработват  тематичен  работен   план, който се утвърждава от директора. 

1.1.5. Темите на проведените часове се вписват в специален дневник за ученици на 

индивидуална форма. 

 1.1.6. В зависимост от заболяването ученикът се обучава в домашни условия или в 

училището по седмично разписание, съгласувано с родителите. 

       1.1.7.  Знанията и уменията се оценяват чрез текущи изпитвания – ритмично 

провеждани и съобразени с общото  здравословното състояние на ученика. Оценките се 

вписват в дневника на класа и в Ученическата книжка на  ученика. 

       1.2. За ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училище за 

една учебна година. 

       1.2.1. Родителят на ученика подава заявление за промяна формата на обучение, 

придружено с медицински документ, издаден от ЛКК в началото на учебната година. 

       1.2.2. Директорът със заповед променя формата на обучението и утвърждава 

индивидуален учебен план по отделни предмети от Училищния учебен план за 

съответния клас, така че за ученика да са осигурени от 8 до 12 учебни часа седмично. 

 1.2.3. Часовете се залагат в Списък - Образец № 1 за съответната учебна година. 

Проведените часове от индивидуалното обучение се отразяват от преподавателите в 

отчетна форма  „Декларация за проведени часове с  ученици на индивидуална  форма 

на обучение”. 

 1.2.4. За всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план на ученика   

учителите разработват  тематичен  работен   план, който се утвърждава от директора.  
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1.2.5. Темите на проведените часове се вписват в специален дневник за ученици на 

индивидуална форма. 

1.2.6. В зависимост от заболяването ученикът се обучава в домашни условия или в 

училището по седмично разписание, съгласувано с родителите. 

     1.2.7.  Знанията и уменията се оценяват чрез   текущи изпитвания през всеки учебен 

срок – ритмично провеждани и съобразени с общото здравословното състояние на 

ученика. Оценките се вписват в дневника на класа и в Ученическата книжка на  

ученика.  

      1.2.8. Минимален задължителен брой текущи оценки  по предметите от  

индивидуалния учебен план на ученика, съобразно броя часове, с които се изучава 

учебния предмет и  в съотвествие с Наредба № 3 за системата на оценяване: 

o За предмети, които седмично се изучават до 1 час – две оценки; 

o За предмети, които седмично се изучават  1,5 ч. или  2 часа – три оценки; 

o За предмети, които седмично се изучават  до 3,5 или 4  часа – пет  оценки 

      1.2.9. Годишните оценки  по всеки предмет и крайният годишен резултат на ученика 

се вписват в Главната книга. 

2. Даровити ученици и за ученици, които по семейни причини желаят да 

завършат в други срокове обучението си за един или повече класове. 

2.1. Родителят на ученика подава заявление за промяна формата на обучение в 

началото на учебната година с подробно описание на причините за промяната на 

формата и приложени подкрепящи документи. 

2.2. Директорът със заповед променя формата на обучението и утвърждава 

индивидуален учебен план, съобразен с Училищния учебен план за съответния клас. 

 2.3. Знанията и уменията на учениците се оценяват с полагане на изпити, 

проведени от училищни комисии, назначени със заповед на директора. 

 2.4. Резултатите се вписват в Книгата за резултатите от изпитите на учениците 

на самостоятелна и индивидуална форма на обучение. 

Радел ІІ 

Самостоятелна форма на обучение 
 

 Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която 

учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети 

съгласно Училищния учебен план. 

 Самостоятелна форма на обучение се организира за: 

1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 

причини не могат да се обучават в дневна форма или за даровити деца в 

задължителна училищна възраст сред решение на ПС. 

1.1. Родителят на ученика подава заявление за промяна формата на обучение в 

началото на учебната година с подробно описание на причините за промяната на 

формата и приложени подкрепящи документи. Заявлението може да бъде подадено и 

през учебната година. 

1.2. Директорът представя молбите на Педагогически съвет за взимане на 

решение за промяна на формата на обучение.  

1.3. След решението на ПС със заповед директорът променя формата на 

обучението и разпорежда явяването на изпити по учебни предмети съгласно 

Училищния учебен план за съответния клас. 

2. Лица, навършили 16-годишна възраст. 

2.1. Лицата, които желаят да се обучават в самостоятелна форма на обучение 

подават писмено заявление до директора на училището  не по-късно от  началото на 
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учебната година. Към заявлението се прилага удостоверение за завършен клас и копие 

от личната карта.  

          2.2. Ученици, които са завършили клас в училището в самостоятелна форма на 

обучение през предходната учебна година и желаят да продължат обучението си през 

новата учебна година отново подават писмено заявление до директора без 

придружаващи документи. 

            2.3. Ученици, които повтарят класа и желаят да продължат обучението си през 

новата учебна година подават писмено заявление до директора, като вписват учебната 

година , в която са останали да повтарят класа. 

2.4. Директорът със заповед определя формата на обучението и разпорежда 

явяване на изпити по учебни предмети съгласно Училищния учебен план за съответния 

клас.  

Радел ІІІ 

Завършване на клас чрез полагане на изпити  

за ученици на самостоятелна и индивидуална форма на обучение 

 
1. Условията и редът за организиране  и провеждане на изпитите се определят 

със заповед на директора. 

2. Изпитите за определяне на годишните оценки  се провеждат в рамките на 

учебната година  в една редовна и две поправителни сесии. Редовната сесия   се 

провежда през м. януари, а поправителните – през м. юни и м. септември. 

Допълнителни сесии могат да се организират за ученици в индивидуална форма на 

обучение по т. І.2, които желаят да завършат в други срокове обучението си за един или 

повече класове. 

3. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили в редовните или поправителните  сесии по чл.3 ал. 2. могат да 

се явят на  допълнителна сесия по ред определен със заповед на директора. 

4. Ученикът завършва клас, ако по учебните предмети от задължителната и 

задължителноизбираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден (3). 

5. Ако ученикът  получи оценка  слаб (2) на редовната сесия или не се яви на 

изпит в редовната сесия  има право да се яви на изпит в двете поправителни сесии. 

6. Ученик, който има оценка слаб (2) по учебните предмети от задължителната и 

задължителноизбираемата подготовка на поправителните сесии или не се яви на 

поправителните сесии повтаря класа. 

7. При повтарянето на класа ученикът се явява на изпити само по учебните 

предмети, по които има оценка слаб (2) или не се явил на поправителните изпити. 

 8. Резултатите се вписват в Книгата за резултатите от изпитите на учениците на 

самостоятелна и индивидуална форма на обучение. 

 

Радел ІV 

Комбинирана форма на обучение 
 

 Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда 

на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета. 

1. Комбинираната форма на обучение се организира за ученици със СОП, които 

се обучават по индивидуални образователни програми, за които екипът по чл. 37 ал. 3 

от ППЗНП препоръчва тази форма. 
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1.1. Промяната на формата на обучение става в началото на учебната година или 

по време на учебните занятия. За промяната на формата на обучение директорът на 

училището издава заповед. 

1.2. Обучението в комбинираната форма се извършва по училищния учебен план 

или по индивидуален учебен план съгласно чл. 101 ал. 6 или 7 от ППЗНП. 

1.3. Индивидуалното обучение се провежда в училището и може да се 

осъществява по един или по няколко учебни предмети. То включва учебни часове и 

оценяване на знанията и уменията на учениците чрез текущи проверки. 

1.4. Когато комбинираната форма се организира по индивидуален учебен план, 

обучението се осъществява по индивидуални учебни програми съгласно чл. 102 ал. 4 от 

ППЗНП. 

1.5. Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 на сто от 

броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се 

извършва обучението в комбинирана форма. 

2. Училищен екип  извършва оценка на образователните потребности на 

ученика, разработва индивидуална образователна програма за неговото обучение и  

възпитание, и  проследява динамиката в развитието му.  

3. По всеки учебен предмет от индивидуалното обучение по предмети с учебно 

време  различно от  училищния учебен план, се разработва адаптиран тематичен 

работен план за организиране на учебния процес.  Индивидуалното обучение се 

извършва по специален седмичен график. 

4. Ученикът посещава учебните занятия по съответните учебни предмети с 

учебно време по училищния учебен план за съответния клас съобразно утвърдено 

седмично разписание на паралелката. 

. 5. Оценяване. 

 5.1. За предметите, за които е определено индивидуално обучение.   

 Знанията и уменията се оценяват чрез  текущи изпитвания през учебния срок – 

ритмично провеждани и съобразени с общото  здравословното състояние на ученика.  

            Минимален задължителен брой текущи оценки  по предметите с учебно време  

различно от  училищния учебен план, съобразно броя часове, с които се изучава 

учебния предмет и  в съответствие с Наредба № 3 за системата на оценяване: 

  Предмети, които седмично се изучават до 1 час – две оценки; 

  Предмети, които седмично се изучават  1,5 и  2 часа – три оценки; 

  Предмети, които седмично се изучават  2,5  часа – четири оценки 

5.2. За учебни предмети с учебно време  по училищния учебен план за 

съответния клас, оценяването е в съответствие с Наредба № 3 за системата на 

оценяване. 

 6. Присъствията на ученика се отразяват в дневник за ученик в индивидуална 

формаза предметите по т. 3 и в дневника на класа за предметите по т. 4 

 7. Проведените часове от индивидуалното обучение се отразяват от 

преподавателите в отчетна форма „Декларация за проведени часове с ученици на 

индивидуална  форма на обучение”   

8. Текущите, срочни и годишни  оценки се вписват в дневника на класа и в 

Ученическата книжка на  ученика 

 9. Годишните оценки  по всеки предмет и крайният годишен резултат на ученика 

се вписва в Главната книга  
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