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ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и 

финансирането на Спортно училище „Тодор Каблешков“ – Стара Загора. 

     (2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност - участниците в 

образователния процес - учениците, учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, родителите, както и непедагогическия персонал. 

Чл.2. Цел на настоящия правилник е да приведе в съответствие със Закона за предучилищното 

и училищно образование и държавните образователни стандарти дейността на СУ „Тодор 

Каблешков“.  

Чл.3. (1) СУ „Тодор Каблешков юридическо лице по смисъла на чл. 29. (1) от ЗПУО, на 

бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 

    (2) Седалището и адресът на управление са: гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. 

Градинарска № 16. 

Чл.4. (1) СУ „Тодор Каблешков“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на 

автономията и в съответствие с нормативните актове, като: 

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната; 

2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и 

подзаконовите актове по прилагането му; 

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на 

качествено образование; 

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната 

идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци; 

5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи 

дейности в областта на образованието. 

             (2) Автономията на училището включва и правото на училището да определя 

спортовете, както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя 

учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните 

предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО. 

Чл.5. (1) Статутът на училището е специализирано по спортна подготовка с дневна форма на 

организация. 

(2) СУ „Тодор Каблешков общинско училище, в което се обучават учениците от V до XII 

клас включително. 

Чл.6. Система за ритуализация на училищния живот 

(1) Официалната интернет страница на училището www.sportno-sz.com  съдържа символа 

- офицалната емблема на училището. 

(2) Използването на логото на СУ „Тодор Каблешков“става с разрешението на директора. 

(3) Училищни символи са: 

> Училищно знаме 

> Емблема 

(4) Ритуали и традиции 

> Училищното знаме е символ на институцията. Ритуалът по посрещане и 

изпращане на знамето присъства задължително при откриването на учебната година, 

провеждането на патронния празник и тържественото изпращане на абитуриентите. 

> В деня, когато зрелостниците се сбогуват с училището, се осъществява и ритуалът 

по предаване на знамето - дванадесетокласниците тържествено връчват знамето на ученици, 

избрани по предложение на класовете си и с решение на Педагогическия съвет. 
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> В представителните изяви на училището, в които участва Знамето на училището, 

същото се носи единствено от избрания за учебната година знаменосец или от неговия 

заместник. 

> Традиционни празници: 

• 1 септември 

• 20 април - Патронен празник, 

• 24 май 

(5) Система за награждаване на учители 

> Учител на годината 

> Грамоти  

(6) Система за награждаване на ученици 

> Грамоти 

> Награди 

> Еднократни стипендии 

 

ГЛАВА II СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл.7. (1) Общата организационна структура на училището включва органи за управление и 

контрол, органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически 

специалисти, административен персонал, помощно-обслужващ персонал. 

(2) Органи за управление и контрол 

1. Директор 

2. Заместник директори по учебната дейност, по спортната дейност, по 

административно-стопанската дейност 

3. Педагогически съвет 

(3) Органи за съуправление 

1. Общо събрание 

2. Училищно настоятелство 

3. Ученически съвет 

4. Обществен съвет 

(4) Помощни консултативни органи: 

1. Постоянни комисии 

2. Комисии по компетентности и обединение на учители 

(5) Педагогически специалисти: 

1. Главен учител 

2. Старши учители 

3. Учители 

4. Педагогически съветник 

(6) Административен персонал 

1. Счетоводител; 

2. Завеждащ административно-техническа служба; 

3. Технически организатор 

(7) Помощно-обслужващ персонал 

1. Хигиенисти 

2. Работник по ремонт и поддръжка 

3. Пазачи невъоръжена охрана 

4. Портиер  

(8) Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание. 



Чл.8. Лицата заети по трудово правоотношение в училището като учители изпълняват функции 

на класни ръководители, председатели на КК и Обединения, ръководители на извънкласни 

дейности и клубове по интереси и др. в рамките на осем часовият работен ден. 

Чл.9. Ръководството на училището съгласува училищната политика със социалните партньори.  

Чл.10. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове 

на училището съгласно действащото законодателство. 

 

РАЗДЕЛ I ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

 

ДИРЕКТОР 

Чл.11. (1) СУ „Тодор Каблешков“.се управлява и представлява от директор. 

    (2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция. 

Чл.12. (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на 

институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт 

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

специалисти. 

(2) Длъжността "директор" в училището се заема въз основа на конкурс, проведен от МОН, 

при условията и по реда на Кодекса на труда и с участието на представители на обществения 

съвет на училището. 

(3) Директорът, като орган на управление и контрол на училището, изпълнява своите 

функции като: 

1. Организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, 

възпитание и социализация в институцията; 

2. Отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 

3. Утвърждава Списък-образец на институцията. 

4. Организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне 

на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на 

подобрения в работата на институцията; 

5. Предлага за съгласуване и утвърждаване държавния план-прием; 

6. Контролира дейности, свързани със задържането на учениците от институцията, 

подлежащи на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема; 

7. Подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен 

на образование; 

8. Съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 

9. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание 

на длъжностите; 

10. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти 

и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява 

свободните работни места в бюрото по труда и в Регионално управление на образованието в 

тридневен срок от овакантяването им; 

11. Организира ефективното управление на персонала като създава условия за 

повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на 

педагогическите специалисти; 

12. Организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 

организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

13. Отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно 

разпореждане с бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира 



педагогическия съвет, социалните партньори и обществения съвет; 

14. Контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

15. Съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

16. Поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

17. Налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал; 

18. Отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за 

обучение, възпитание и труд; 

19. Отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на 

институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на 

задълженията; 

20. Осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и 

общности; 

21. Координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани 

страни; 

22. Представлява институцията пред органи, институции, организации и лица и 

сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 

предоставените му правомощия; 

23. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от 

ЗПУО. 

24. Предварително одобрява материалите за публикуване в училищния сайт и 

осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание във връзка с Правилата за 

безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет приети през 2003 

г. със заповед на МОН. 

25. Е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.  

Чл.13. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по 

административен ред пред началника на регионалното управление по образованието; 

(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл.14. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси 

в училището е педагогическият съвет. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти 

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет. 

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва 

училището и представител на Ученическия съвет. 

(5) Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет може 

да кани представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на 

педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, 

които предстои да бъдат обсъждани. 

Чл.15. (1) Педагогическият съвет в училището: 

1. Приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени 
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към нея план за действие и финансиране; 

2. Приема правилник за дейността на училището; 

3. Приема училищния учебен план; 

4. Приема формите на обучение; 

5. Приема годишния план за дейността на училището; 

6. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. Приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

8. Приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 

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

децата и учениците от уязвими групи; 

10. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

11. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи; 

12. Определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

13. Определя ученически униформи; 

14. Участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност; 

15. Запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

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

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

17. Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1-5 и т. 7-9 се публикуват на интернет страницата на 

училището. 

 

КОНТРОЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ 

Чл.16. (1) Директорът и заместник-директорите извършват контролна дейност съгласно 

годишен план, длъжностните си характеристики и при спазване на нормативната уредба 

(2) Всички извършени проверки се отразяват в книга за контролна дейност. Отразяването 

включва констатации, изводи и препоръки със срокове за корекция на даден пропуск. 

Неспазването на сроковете за корекция се счита за нарушение на трудовата дисциплина и 

подлежи на дисциплинарно наказание. 

(3) Контролиращите изготвят доклад-анализ за контролната си дейност в края на всеки 

учебен срок и го представят пред педагогическия съвет. Въз основа на тези доклад-анализи се 

оптимизират дейностите в СУ.  

Чл.17. (1) За неизпълнение на служебни задължения и нарушения на трудовата дисциплина 

директорът налага наказания на учителите и служителите в съответствие с Кодекса на труда. 

(2) Нарушение на трудовата дисциплина е всяко неспазване на предписанията на 

нормативните актове, включително и на вътрешно училищната нормативна уредба. 

Чл.18. (1) Директорът на СУ по своя преценка или по предложение на създадена от него 

комисия поощрява като награждава учителите и служителите. 

(2) По предложение на педагогическия съвет директорът награждава учениците. 

Чл.19. (1) За учители и служители наградите са: 

1. Парични 

2. Материални 

3. Морални 

(2) Учители и служители се награждават по критерии (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 



(3) Учители и служители с наложени дисциплинарни наказания не могат да бъдат 

награждавани. 

(4) За ученици наградите са: 

1. Морални 

• грамота за отлично представяне на училищни и общински състезания; за принос 

в организирането и провеждането на училищни и други изяви; 

• грамота за отлично представяне в регионални, областни и зонални състезания, 

конкурси, олимпиади и други изяви; 

• грамота за постижения на национално и международно ниво; 

• грамота "Ученик на годината" по критерии (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

• грамота "Клас на годината" по критерии (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

2. Материални - при финансова възможност на училището към моралните награди 

могат да се добавят и материални такива. 

• Парична награда; 

• Предметна награда. 

(5) Грамотите и наградите се връчват периодично през учебната годината, а грамотата 

"Ученик на годината" и „Клас на годината" в края на учебната година. 

 

 

РАЗДЕЛ II ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл.20. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището. 

(2) Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите 

само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на 

синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите. 

(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от 

работниците и служителите. 

(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено 

мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено 

друго. Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на 

образователната институция. 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Чл.21. (1)Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава 

или на учредителния си акт. 

(2) Настоятелството се запознава със Стратегията за развитие на образователната 

институция и съдейства за постигане на стратегическата и оперативни цели през четири 

годишния период на реализиране на дейностите в Стратегията. 

Чл.22. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. 

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 

години. 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател. 

Чл.23. За постигане на целите си настоятелствата: 

(2) Съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 



училището и контролират целесъобразното им разходване; 

(3) Подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището; 

1. Съдействат при решаването на социално-битови проблеми на учениците и учителите 

от училището; 

2. Съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за 

заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; 

3. Организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

4. Организират обществеността за подпомагане на училището; 

5. Сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

училищното образование. 

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл.24. (1) Ученическият съвет към СУ „Тодор Каблешков“е форма на ученическото 

самоуправление на ниво училище чрез която учениците участват в училищния живот и в 

организационното развитие на училището, съгласно рамковите изисквания за създаване и 

функциониране на ученически съвети посочени в Наредба 13 от 21.09.2016 - Приложение 11. 

(2) Ученическият съвет има свои представители на ниво паралелка в училището, която 

съдейства за даването на мнения и предложения за училищните дейности, произтичащи от 

интересите на учениците от всеки клас; 

Чл.25. Съставът на ученическия съвет се определя от неговите участници в зависимост от броя 

на учениците в училище. 

(2) Функциите и дейността на ученическия съвет се определят с правилника на училището 

по предложение на учениците. 

(3) Представителите на ученическия съвет участват с право на съвещателен глас в: 

1. Заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна 

информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 

2. Работата на обществения съвет на училищата с представители на ученическото 

самоуправление; 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл.26. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности 

към училището се създава обществен съвет. 

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението му. 

Чл.27. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител 

на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от 

съответната институция, представител на работодателските организации/спортни клубове/. 

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

директора на училището.  

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

Чл.28. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения 

съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

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

сведения и документи, необходими за дейността му. 

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



обществения съвет за свикването му. 

Чл.29. (1) Общественият съвет в училището: 

1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на 

директора за изпълнението й; 

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по 

чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за 

училищата, и инспектирането на училището; 

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията 

по бюджета на училището; 

6. Съгласува училищния учебен план; 

7. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията 

и по реда на държавния образователен стандарт; 

8. Съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на 

учебниците и учебните комплекти; 

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. Дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО; 

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

(2) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се 

уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

 

РАЗДЕЛ III ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ 

 

КОМИСИИ ПО КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 

Чл.30. (1) В съответствие със ЗУПО в СУ действат 3 комисии по компетентности, 1 обединение 

и 16 постоянни комисии: 

(2) комисиите по компетентности и обединение на учителите са: 

1. КК по български език и литература и по чуждоезиково обучение; 

2. КК по математика и по информатика и информационни технологии; 

3. КК по обществени науки, гражданско образование и природни науки; 

4. Обединение на класните ръководители 

(3) Комисиите по компетентности подпомагат учителите в: 

1. Планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес. 

2. Диагностика, оценка и анализ на резултатите от образователно-възпитателния  

процес. 

3. Усъвършенстване на методите на преподаване. 

(4) Комисиите по компетентности се ръководят от председател, който: 

              1.Изготвя годишен план за дейността на КК. 

              2.Изготвя и представя на директора доклад-анализ за дейността на КК - срочен и 

годишен. 

              3.Разработва критерии за оценка и съдържание на тестовете за входно/изходно 

равнище. 
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4. Анализира и обобщава в доклад-анализ резултатите от проведените тестове от 

входно и изходно равнище. 

5. Изготвя и представя на главния учител/директора доклад-анализ от резултатите - 

срочен и годишен. 

(5) Комисиите по компетентности провеждат сбирките си по необходимост, но не по-

малко от един път на два месеца. 

(6) Обединението на класните ръководители подпомага учителите класни ръководители 

при реализиране на функциите им, свързани с възпитателния процес на учениците и 

взаимодействието с родителите. 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

Чл.31. (1) Постоянните комисии са обединяващи екипи от учители за реализиране на дейности 

с постоянен характер. 

Постоянни комисии в СУ „Тодор Каблешков“: 

1. Етична комисия, съгласно изискванията на Етичния кодекс на училищната 

общност; 

2. Комисия по безопасност на движението, организация и контрол относно 

обучение по безопасност на движението; 

3. Комисия по актуализиране на стратегията за развитие на училището; 

4. Комисия по актуализация на училищния правилник; 

5. Комисия по изготвяне на годишния план на училището; 

6. Комисия за информационно обслужване на училищните дейности; 

7. Комисия за изготвяне на проекти; 

8. Комисия за поддържане сайта на училището; 

9. Комисия по осъществяване на рекламна дейност във връзка с реализирането на 

план-приема; 

10. Комисия по ритуализация на училищния живот; 

11. Комисия по дарителската дейност на физически лица и организации; 

12. Комисия за определяне на стипендиите; 

13. Комисия за справяне с насилието и тормоза в училище, и превенция на 

кризисните ситуации; 

14. Комисия за определяне на допълнително трудово възнаграждение на персонала; 

15. Комисия за квалификационна дейност; 

16. Комисия за работа с Ученическия съвет; 

(2) Постоянните комисии се ръководят от председател. 

 

ЧАСТ ВТОРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

ГЛАВА I УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.32. Училището осигурява две степени на общо образование - основно и средно. 

Чл.33. (1) Обучението се осъществява в прогимназиален (5-7 клас) и гимназиален етап. 

Гимназиалният етап е в две степени: първи гимназиален етап (8-10 клас) и втори гимназиален 

етап (11-12 клас). 

(2) В осми клас се приемат ученици, завършили седми клас по ред и условия, определени 

с НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. на Министерство на младежта и спорта. 

(3) В пети клас се приемат ученици завършили четвърти клас по ред и условия, определени 

с НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. на Министерство на младежта и спорта. 



Чл.34. На ученици, завършили седми клас, се издава свидетелство за завършено основно 

образование, което е окончателно и е по образец, утвърден от МОН. 

Чл.35. (1) Учениците преминават в по-горен клас след успешно завършена учебна година. 

(2) Средно образование се придобива след успешно завършен XII клас и успешно 

положени два държавни зрелостни изпита: по български език и литература и държавни изпити 

за придобиване на професионална подготовка/теория и практика по специалността/. 

(3) Държавните зрелостни изпити по ал. 2 са задължителни и не се допуска освобождаване 

от тях. По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от 

него учебни предмети или цикъл от учебни предмети. 

(4) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно 

образование. 

(5) Ученик, завършил успешно XII клас, който не се е явил или не е положил успешно 

държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен 

гимназиален етап. 

Чл.36. Завършването на клас, етап и придобиване на степен на образование се удостоверява с 

необходимите по закон документи. 

 

ГЛАВА II УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА 

Чл.37. (1) Общообразователната подготовка се осъществява чрез изучаването на учебни 

предмети, групирани в следните културно-образователни области: 

1. български език и литература; 

2. чужди езици; 

3. математика, информатика и информационни технологии; 

4. обществени науки, гражданско образование; 

5. природни науки и екология; 

6. физическа култура и спорт. 

(2) Културно-образователните области съответстват на формулираните цели на 

общообразователната подготовка и създават възможност за избор в рамките на училищния 

учебен план. 

(3) Всяка културно-образователна област осигурява взаимна връзка между отделните 

учебни предмети 

Чл.38. (1) Общообразователният минимум е основата на общообразователната подготовка. Той 

включва задължителни знания и умения, необходими за успешната реализация на учениците в 

следващата степен на образование. 

(2) Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум. 

(3) Избираемата и факултативна подготовка осигурява допълнително обучение по учебни 

предмети от професонално направление в съответствие с учебния план. 

(4) Училището работи по Национални програми към министерството на образованието. 

 

 

 

 

ГЛАВА III УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Чл.39. (1) За всички класове училището при спазване на разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 30 

ноември 2015 г. за учебния план разработва свой училищен учебен план въз основа на рамков 

учебен план /Приложение № 10 към чл. 12, ал. 2, т.10 от същата наредба и типов учебен план за 
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спортните училища. Избраният рамков учебен план се прилага за целия етап, съответно цялата 

степен на образование. 

(2) Училищният учебен план се утвърждава за всяка учебна година за всяка паралелка и се 

съгласува с Обществения съвет 

Чл.40. (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 се утвърждават от министъра на образованието и науката. 

Чл.41. (1) Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции 

при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала. 

(2) Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език, 

/съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език/, а 

учебните предмети, в които се изучава чужд език, се преподават на съответния чужд език.. 

(3) Учебното съдържание за обучение на учениците се определя съгласно държавните 

образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и 

учебния план. 

 

ГЛАВА IV ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

РАЗДЕЛ I УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ УЧЕБНА ГОДИНА 

Чл.42. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и 

неучебно време. 

(2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 1 септември. В случай че 

1 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 

 

УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

Чл.43. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се 

организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и 

от ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях. 

(3) Изпитите за самостоятелна форма на обучение са организират в сесии по график, 

утвърден със заповед на директора. 

Чл.44. (1)Учебната година включва два учебни срока. 

(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. 

(3) Продължителността на втория срок се определя със заповедта на министъра на 

образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО). 

Чл.45. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица. 

(2) В случай на извънредна епидемична обстановка, грипна ваканция и др., обучението се 

осъществява отдалечено - в електронна среда /ОРЕС/. 

(3) В условията на епидемиологична обстановка, организацията на дейностите в СУ „Тодор 

Каблешков“се подчинява на приетите на Педагогически съвет правила за прилагане на 

противоепидемичните мерки в училище./Приложение 12/ 

Чл.46. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

(2) Учебните часове започва от 8: 00 часа 

(3) Началото и краят на учебния ден се определя със заповед на директора на училището 

преди началото на всяка учебна година. 

(4) Организацията на учебния ден се осъществява при условията и по реда на Наредба № 
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10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Чл.47. (1)Продължителността на учебния час е четиридесет минути. Почивките между учебните 

часове са с продължителност 10 минути и голямо междучасие от 20 минути след трети учебен 

час.  

(2) Продължителността на учебния час по ал. 1, се отнася и за часа на класа, часа за 

самоподготовка. Продължителността на часа за  спортна подготовка и производствена практика 

е 90 минути/ слети два учебни часа/.  

(3) Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при 

синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава: 

1. тридесет минути - в прогимназиалния етап; 

2. четиридесет минути - в гимназиалната степен. 

(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за 

дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от 

дневното разписание. 

(5)  Последователни учебни часове с почивка между тях може да се организират по 

решение на педагогическия съвет на училището и като временна мярка, но за не повече от два 

учебни часа, с цел осигуряване на почивка по различно време на учениците от различните 

паралелки и за ограничаване на контактите и струпването между тях. 

Чл.48. При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час 

може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. 

Чл.49. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка 

отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание. 

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на 

здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни 

преди началото на всеки учебен срок. 

(3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и 

часа на класа, часове за самоподготовка, активен отдих-възстановяване съгласно рамковия 

учебен план. 

(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на 

задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или 

групите и по спорт. 

Чл.50. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи 

различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при: 

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

науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с 

провеждане на национални и регионални външни оценявания; 

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

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

на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден. 

Чл.51. Неучебното време включва: 

 1.официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда; 

 2.ваканциите; 

 3.обявените за неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.  

Чл.52. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и 

лятна ваканция. 

Чл.53. (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по 

време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и 
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мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни 

институции, които посещения не са предметна уреждане от наредбата по чл.79,ал.5 от Закона 

за туризма. 

(2) Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в Приложение №9 на 

настоящия правилник, а провеждането им се контролира от директора. 

(3) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други 

институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на 

училището по реда и начина, определени в ал.2. 

(4) За всички дейности по организирано извеждане на ученици от населеното място на 

училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Редът, начинът и сроковете 

за уведомяване на родителите, получаването и съхранението на информираното писмено 

съгласие се определят в Приложение№9 на настоящия правилник.  

Чл.54. (1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в системата на 

училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между 

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

походи, училища сред природата, ски ваканции и други пътувания с образователна, 

възпитателна, културно- развлекателна и опознавателна цел, може да се организират от 

училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време - за учениците от V 

до XII клас не повече от 5 учебни дни за паралелка. 

(2) Допустимият брой на учебните дни по ал.1 за организиране на ученически 

туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчисляват въз 

основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, 

дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване с 

обща цена. 

(3) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се планират и с образователни и 

възпитателни цели и задачи. 

В зависимост от конкретната цел на пътуването училището включва в тях поне две от 

следните дейности: 

1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти; 

2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно,историческо 

или екологично значение; 

3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за кариерно 

ориентиране; 

4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране и/или 

уроци за практическа дейност в конкретна работна среда; 

5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни инициативи 

съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР. 

Т.е тези пътувания, лагери, зелени или бели училища може да се организират и в учебно време, 

до 5 дни, но трябва да включват поне 2 от дейностите в алинея 3 и да са планирани. 

(4) Туристическите пътувания с обща цена по ал. 1 през учебно време се планират в 

годишния план за дейността на училището." 

Чл.55. Провеждането на анкети и проучвания с наши ученици става с разрешение на директора 

на училището и след писмено информирано съгласие на родителите /настойниците. 

Чл.56. Заснемането и публикуването на снимки на ученици в сайта на гимназията става след 

взето информирано съгласие на родителите /настойниците. 

 



РАЗДЕЛ II ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ 

ДЕЙНОСТИ 

(1) Учебният час за спортни дейности е включен в специализираната подготовка и може 

да се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, 

включително в почивните дни, и се провежда в съответните групи по спортна подготовка. 

(2) Редът и условията за провеждане на учебния час за спортни дейности се определят 

със заповед на директора в началото на учебната година. 

(3) Заповедта по ал. 11 определя учителите по специализирана подготовка, времето и 

мястото за провеждане на етапния контрол. 

(4) Етапният контрол включва провеждане на контролни измервания и състезания по 

вида спорт и се осъществява в месеците, в които не са предвидени спортни състезания. 

(5) Учебните часове за спортни дейности, които се използват за спортни състезания и 

първенства по вид спорт/спортна дисциплина/категория, се осъществяват съобразно държавния 

и международния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация. 

Чл.57. Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в 

часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях. /процедура 

в ПРИЛОЖЕНИЕ 5/ 

 

ГЛАВА V ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.58. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна, индивидуална, самостоятелна, 

дистанционна и комбинирана форма. 

(2) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от педагогическия 

съвет на училището. 

Чл.59. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

(2) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година 

ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на училището. 

(3) За записване на ученика в индивидуална или самостоятелна форма на обучение 

директорът на училището издава заповед. 

Чл.60. (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна, 

дистанционна и комбинирана могат да променят формата на обучението си преди началото на 

учебната година. 

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година когато се 

преминава от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.  

(3) Учениците, които променят формата на обучение след приключване на учебните 

занятия, подават писмено заявление за промяна формата на обучение, но не по-късно от 20 

август. 

(4) Учениците, които ще продължат обучението си в самостоятелна форма на обучение, 

трябва да подадат писмено заявление по образец в срок до 20 август. 

(5) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

 

РАЗДЕЛ II ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл.61. Организацията на училищното обучение в различните форми на обучение се 

осъществява съобразно Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в 

училищното образование  

Чл.62. Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през 
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учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. 

(2) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 

дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния 

или индивидуалния учебен план. Комбинираната форма на обучение може да се организира за: 

1. ученик със специални образователни потребности; 

2. ученик с изявени дарби; 

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, 

в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при 

условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава; 

4. ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет 

от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако 

преместването се извършва след началото на втория учебен срок. 

(3) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или 

текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, 

утвърден от директора на училището. 

1. Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

• Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в присъствена 

форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

• За даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да 

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

2. В случаите по ал.6, т.1 училището организира индивидуалното обучение в 

домашни или болнични условия въз основа на медицински документ, издаден от съответна 

лекарска комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично. 

3. Когато индивидуалното обучение на ученика се организира в болнични условия 

извън населеното място, в което е училището му, учебните часове се организират от училище, 

определено от началника на съответния регионален инспекторат по образованието, на чиято 

територия се намира лечебното заведение за болнична помощ. 

4. Знанията и уменията на учениците по ал.2, т.1 се оценяват чрез текущи 

проверки, а на учениците по ал.2, т.2 - чрез изпити. 

5. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със 

заповед на директора на училището. 

Чл.63. (1) Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се 

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

план. 

(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за: 

1. Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се 

обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна 

възраст, след решение на комисия от РУО; 

2. Лица, навършили 16-годишна възраст. 

(3) Графикът за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за 

всички ученици се определя в две редовни сесии, както следва: 

 сесия януари; 

 сесия май/юни: от 10 май до 10 юни;  

Поправителните сесии съвпадат с поправителните изпити за всички ученици и започват както 

следва: първа сесия от 01 юли до 15 юли;  втора сесия от 15 август до 30 август; 



(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение ученик навършил 16 

годишна възраст  може да подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия. 

(5) По здравословни причини и постъпило заявление от ученик директорът определя със 

заповед извънредна сесия; 

(6) Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити съобразно училищния учебен 

план. 

 

ГЛАВА VI ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО 

Чл.64. Знанията и уменията на учениците от V до ХII клас се проверяват и оценяват съгласно 

изискванията на НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

Чл. 65. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз 

основа на проекти. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки, въз основа 

на които се формират срочни или годишни оценки. 

(3) Изпитите са: 

1. приравнителни; 

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

3. за промяна на оценката; 

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната 

програма по учебен предмет за определен клас; 

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка за определен етап от степента на 

образование; 

6. държавни зрелостни. 

Чл. 66. Приравнителни изпити се провеждат: 

1. При преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато 

съществува различие между съответните училищни учебни планове. 

2. За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако действащият 

учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал обучението си. 

3. Учениците от V до VII клас не полагат приравнителни изпити. 

Чл. 67. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 

1. Поправителни изпити. 

2. Изпити за промяна на годишна оценка - само за VIII клас и за класовете от 

гимназиалния етап. 

3. Изпити за промяна на окончателна оценка - само за гимназиалния етап. 

Чл. 68. Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка 

и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна 

оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. 

Чл. 69. Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по 

някой от учебните предмети от задължителната или избираемата подготовка е слаб 2. 

(1) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и 

за съответния вид подготовка. 

(2) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителна сесия. 

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

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

определен със заповед на директора на училището. 
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(4) Редовните поправителни сесии за учениците от XII клас са две и се провеждат до 

две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната 

година по ред, определен със заповед на директора на училището. 

(5) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 4, могат да се явят на допълнителна 

поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно 

от 10 октомври. 

(6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка „слаб 2“ по учебни 

предмети от задължителната или избираемата подготовка на редовните и/или на 

допълнителната поправителна сесия, или не са се явили на поправителни изпити, могат да се 

явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 4. 

Чл. 70. Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от: 

1. Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не 

позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет. 

2. Ученици, обучавани в индивидуална форма. 

Чл. 71. Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното съдържание по 

съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок.  

Чл. 72. Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците, обучавани в 

комбинирана и самостоятелна форма. Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат 

върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година. 

Чл. 73. Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет, според чл. 37 от Наредба № 

11  за оценяване на резултатите от обучението на учениците се  полагат от:  

       (1) Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна и в комбинирана 

форма, по учебен предмет, ако отсъствията на ученика от учебни часове надхвърлят 25 % от 

учебните часове по съответния предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната 

паралелка, и това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания. В 

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

Наредба № 11. 

      (2) ученици, национални и активни състезатели, допуснали  повече от 25 % отсъствия по 

даден учебен предмет, по предложение на Педагогическия съвет със заповед на директора  се 

определя реда за оформяне на срочния/годишния успех по учебен предмет или учебни предмети 

в двуседмичен срок.  

 

ГЛАВА VII ПЛАН-ПРИЕМ 

Чл. 74. (1) Приемането на ученици в спортните училища се извършва по държавен план-

прием, утвърден за всяка учебна година със заповед на министъра на младежта и спорта. 

(2) С държавния план-прием по ал. 1 се определя броят на местата, на които се приемат 

учениците за обучение по видове спорт в спортните училища. 

(3) С държавния план-прием за VIII клас освен броят на местата, на които се приемат 

учениците за обучение по видове спорт, се определя и броят на местата по професии и 

специалностите от професионално направление "Спорт", включени в Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение, по които ще се обучават учениците. 

(4) Спортните клубове в срок до 20 януари изготвят и подават до директора на 

съответното спортно училище мотивирани писмени заявки за прием на ученици за следващата 

учебна година. 

(5) Директорът на спортното училище изготвя предложенията за държавния план-



прием въз основа на получените писмени заявки по ал. 4 съобразно създадените условия за 

обучение и след решение на педагогическия съвет. 

Чл. 75. (1) В спортните училища се приемат ученици в V, в VI, в VII или в VIII клас. 

        (2) Учениците се приемат след проверка на способностите им по съответния вид спорт. 

           (3) Ученици, завършили VII клас, които продължават обучението си в VIII клас по същия 

вид спорт, не полагат изпит за проверка на способностите. 

 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл.76. (1)Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места по съответния 

вид спорт в СУ. 

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

1. незаетите места; 

2. освободените през учебната година места. 

Чл. 77. (1) Учениците могат да се преместват, както следва: 

1.1.от V до VI клас включително - през цялата учебна година; 

1.2.от VII до X клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването 

е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 

1.3.в XI клас - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не 

по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата професия и вид 

спорт; 

1.4.в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същата 

професия и вид спорт. 

(2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас при смяна на 

профил или професия, в случай че са национални състезатели по вида спорт, по който ще се 

обучават за придобиване на професионална квалификация в приемащото спортно училище. 

Участието в национален отбор се удостоверява със служебна бележка, издадена от съответната 

лицензирана спортна федерация. 

(4) В особени случаи преместване извън сроковете по ал. 1, т. 1.1, 1.3 и 1.4 може да се извърши 

след разрешение на директора на училището, тъй като приемащото спортно училище е 

единствено в населеното място. 

(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити 

при условия и по ред, определени от приемащото училище. 

Чл. 78. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред, определени 

в Наредба №1 на ММС от 2016г. 

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

1. подаване на заявление, подписано от родителя/настойника и/или ученика, до 

директора на приемащото училище; 

2. в срок 5 работни дни след постъпване на заявлението директорът на училището 

назначава комисия и провежда изпит за проверка на способностите. 

(3) Изпитът по съответния спорт се провежда, както следва: 

1. за учениците от V до VIII клас - съгласно тестовете за прием на ученици в 

спортните училища, утвърдени от министъра на младежта и спорта; за резултатите от изпита се 

изготвя протокол по образец ; 

2. за учениците от IX до XI клас - съгласно нормативите от системата за оценка на 

учениците в спортните училища, утвърдена от министъра на младежта и спорта; успешно 

положен е изпитът, на който кандидатът е получил оценка не по-малка от добър 4; за 

резултатите от изпита се изготвя протокол по образец. 



(4) При преместване от едно спортно училище в друго спортно училище за обучение по 

същия вид спорт ученикът не полага изпит за проверка на способностите. 

(5) Учениците могат да се преместват над утвърдения държавен прием при смяна на 

местоживеенето след представяне на документи, удостоверяващи причините. 

(6) Заявленията за напускане и за приемане се подават от родителите и/или ученика 

съгласно чл. 12, ал. 2 на Закона за предучилищното и училищното образование. 

Чл. 79. Приравнителните изпити по чл. 148, ал. 2 ЗПУО се организират по ред и условия, 

определени от директора на приемащото училище. 

Чл. 80. (1) При преместването си учениците от V до VІІ клас включително не полагат 

приравнителни изпити. 

(2) При преместването си учениците от VІІІ до ХІІ клас включително полагат приравнителни 

изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище и училището, от което 

ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни 

планове. 

Чл. 81. (1) По време на обучението си в спортно училище ученик може еднократно да 

промени спорта за обучение, по който е приет, при спазване на  процедура определена в Наредба 

№ 1 на ММС: 

(2) Промяната по ал. 1 може да се извърши от ученици от V до X клас. 

(3) В случай че ученик получи годишна оценка слаб 2 по учебен предмет с практическа 

насоченост от специализираната подготовка, той не може да повтаря учебната година в спортно 

училище и се премества в друго училище при спазване на изискванията на Държавния 

образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. 

Чл. 82. (1) Учебно-тренировъчният процес с учениците в СУ се организира от спортното 

училище и се провежда в спортните клубове. 

(2) В срок до 1 септември директорите на спортните училища съобразно държавния спортен 

календар и училищния учебен план определят времето за провеждане на учебно-тренировъчни 

и възстановителни лагери. 

(3) Редът и условията за провеждане на учебния час за спортни дейности се определят със 

заповед на директора в началото на учебната година. 

 

 

ЧАСТ ТРЕТА УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

ГЛАВА I УЧЕНИЦИ 

Чл.83. (1) Учениците имат следните права: 

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

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

3. Да избират профила и професията; 

4. Да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището 

5. Да получават библиотечно-информационно обслужване; 

6. Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 

си; 

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

8. Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия; 

9. Да участват в проектни дейности; 

10. Да дават мнения и предложения за училищните дейности 



11. Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване 

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план; 

12. Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

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

общността; 

13. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди съгласно чл. 64 от 

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището 

чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище определени 

с правилника на училището по предложение на учениците. 

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от 

Министерския съвет. 

Чл.84. (1) Учениците имат следните задължения: 

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

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

развитие на добрите традиции; 

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

и психическо насилие; 

4. Да се явяват в училището в приличен външен вид, който изключва: 

• Пиърсинг на видими места; 

• Носенето на шапки, качулки и слънчеви очила в сградата на училището; 

• Панталони/дънки с прорези и дупки; 

• Екстравагантни прически. 

• Големи аксесоари (ланци, гривни, символи на музикални групи и други) 

• Видимо оформена брада при момчетата; 

5. Да не участват в хазартни игри, да не пуши в училищната сграда и в района на гимназията, 

да не внася и употребява алкохол и наркотични вещества; 

6. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 

7. Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; при изгубване на 

ученическата лична карта да уведоми класния си ръководител в момента на установяване на 

липсата й/им и да представи на същия нова за заверка; 

8. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 

9. Да спазват правилника за дейността на институцията; 

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

часове; 

11. Да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове. 

12. Да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона 

за закрила на детето; 

13. Да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището; за 

нарушение се наказват от директора на училището, възстановяват повреденото имущество или 

заплащат размера на нанесената щета в срок до 7 дни. Когато не се установи конкретният 

причинител, отговорността и санкциите се поемат солидарно; 

14. Да поддържа хигиена в стаите, кабинетите, коридора и двора; 

15. В компютърните кабинети да спазват инструкциите за безопасна работа в компютърните 

кабинети; 

16. Да изпълнява дежурства съгласно графика на класа; дежурният отговаря за хигиената и реда 

в класната стая по време на междучасие, съобщава отсъстващите ученици; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/naredba_priobshtavashto_obrazovanie_11.11.2016%20(2).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/naredba_priobshtavashto_obrazovanie_11.11.2016%20(2).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/naredba_priobshtavashto_obrazovanie_11.11.2016%20(2).pdf


17. Да влиза подготвен в учебен час, независимо от предшестващите отсъствия; 

18. Да се грижи за опазването на личните си вещи. За изгубени вещи училището не носи 

отговорност; 

19. Да носи спортен екип за часовете по спортна подготовка и да заема мястото си в класните 

стаи 5 минути преди започване на първия учебен час и след биене на първия звънец за всеки 

следващ учебен час; 

20. при необходимост от освобождаване от занятия по спортна подготовка, ученикът представя 

молба от родителите и медицинско удостоверение/протокол от ЛКК, които се утвърждават от директора 

след издаване на заповед.; 

21. учениците, освободени от спортна подготовка, прекарват часа според указания на учителя 

по спортна подготовка; 

22. Да не записват, снимат, филмират и т.н. други лица в сградата на училището без тяхното 

изрично съгласие. 

23. уважава и не накърнява правата и достойнството на другите ученици и работещите в 

училището, както и да не прилага физическо и психическо насилие и тормоз; 

24. Носи медицинска маска в училище, в условията на епидемиологична обстановка, 

определена със заповед на Министерство на здравеопазването. 

25. Храни само на определените за тази цел места – училищен стол,  двор. Не се внасят храни и 

напитки по етажите на сградата и кабинетите; 

26. Неизпълнението на задълженията, предвидени в ПДУ, е нарушение на училищната 

дисциплина. 

 

ГЛАВА II   ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

СУ „Тодор Каблешков“ осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 

Училището разработва и прилага програма за подкрепа за личностно развитие на ученика; 

Чл.85. (1) На учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 

уменията им. 

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

Чл.86. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигурява в училище, а в случаите по чл. 111, 

ал. 1, т. 1 от ЗПУО - в домашни или в болнични условия. 

Чл.87. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона 

3. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове; 

4. Кариерно ориентиране на учениците; 

5. Занимания по интереси; 

6. Библиотечно-информационно обслужване; 

7. Грижа за здравето; 

8. Поощряване с морални и материални награди; 

9. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

10. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения 

(2)Класния ръководител информира с докладна директора за необходимост от обща подкрепа 

при допуснати 6 забележки за поведение (лоша дисциплина, неуважение, агресия, отстранен от 
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час) или други обстоятелства описани в НАРЕДБАТА за приобщаващото образование свързани 

с поведението на ученика. Общата подкрепа по този параграф се осъществява по приложение 6 

от настоящия правилник. 

(3) Учителя по предмет информира с докладна до директора за необходимост от обща 

подкрепа. Общата подкрепа по този параграф се осъществява по реда описан в приложение 6 

от настоящия правилник. Обща подкрепа се стартира при следните ситуации: 

• за ученици, които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб 2 

или имат три/3/ последователни оценки слаб 2 с допълнително обучение до 10 учебни часа. 

• за ученици, които имат годишна оценка слаб 2 или не са постигнали очакваните 

резултати при НВО с допълнително обучение до 80 учебни часа годишно 

• ако ученика напредва значително по-бързо отново се предоставя обща подкрепа 

• за ученици, за които се препоръчва такова обучение броя на часовете се 

определя в плана за подкрепа. 

Чл.88. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва работа с ученик по 

конкретен случай; 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици: 

1. Със специални образователни потребности; 

2. В риск; 

3. С изявени дарби; 

4. С хронични заболявания. 

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

подкрепа за личностно развитие се определят съгласно приложение 6. 

Чл.89. Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят 

с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.90. (1) СУ „Тодор Каблешков“ осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, 

както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща училищна политика, и включват: 

1. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 

2. Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното образование в часа на класа; 

3. Партньорство с родителите; 

4. Дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност. 

Чл.91. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение се определят от училището и включват: 

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

и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. Използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище; 

3. Консултиране на детето или ученика с педагогически съветник; 

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

умения за общуване и решаване на конфликти; 

5. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

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

7.Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

(4) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 

ГЛАВА Ill САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 



Чл.92. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по 

неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за 

въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците може да се налагат следните санкции: 

1. забележка; 

2. предупреждение за преместване в друго училище / преместване от дневна в самостоятелна 

форма (за навършилите 16 години); 

3. преместване в друго училище; 

4. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 

отстрани до края на учебния час. При налагане на мярката за времето на отстраняване на 

ученика не се отбелязват отсъствия, а наложената мярка се документира в дневника на класа. 

При налагане на мярката ученикът няма право да напуска територията на училището по времето 

на отстраняването си и пребивава при педагогическия съветник или заместник директора, които 

незабавно уведомяват родителя. Веднага се предприемат дейности за мотивация и за 

преодоляване на проблемното поведение от страна на класен ръководител, педагогическия 

съветник, заместник-директора, директор и се уведомява родителят. При неизпълнение на 

посочените изисквания за пребиваване до края на учебния час, на ученика се поставя 

неуважително отсъствие. 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва 

в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието. Учителят, 

констатирал нарушението, веднага след приключване на часа уведомява класния ръководител 

и родител на ученика по телефона, регистрира обаждането и нарушението в раздел Бележки на 

електронния дневника на класа и вписва неизвинено отсъствие за часа. 

Чл.93. (1) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се 

прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

(2) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения. 

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 

нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл.94. (1) Освен налагането на санкция на ученика задължително се предоставя обща подкрепа 

за личностно развитие като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с 

педагогически съветник, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни 

предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по 

интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или 

отпадане от училище. 

(2) Видът на общата подкрепа по ал. 1 се определя в плана за действие по чл. 23 от 

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ от координатора съвместно с класния 

ръководител, учителите на ученика, педагогическия съветник и родителя на ученика. 

Чл.95. (1) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

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

имейл или телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините 

за отсъствията. 

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в електронния дневника на класа 

Чл.96. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. по медицински причини - при представяне на медицински документ след писмено 
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потвърждение от родителя и заверен от медицинското лице в училище. Срока за представяне на 

документа е до 3 дни от завръщане в училище. 

2. поради наложително участие в друга дейност - при представяне на документ от спортния 

клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, 

концерти, спектакли, изложби и други, най-малко два дни предварително и след писмено 

потвърждение от родителя. 

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

класния ръководител. Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е 

невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и 

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

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на 

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

описват причините за отсъствието. В случай, че заявлението не може да се подаде преди 

отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен 

разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в 

училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията 

на ученика са по уважителни причини. 

5. Отсъствията със заявления за явяване пред КАТ, БЧК и т.н. се причисляват към дните за 

отсъствия по семейни причини от класния ръководител или директора. 

Чл.97. (1) При отсъствие на ученик без уважителна причина от час отсъствието се счита за 

неизвинено. 

(2) Закъснения на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а 

закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути- като едно отсъствие. 

(3) Учениците обучавани в дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните 

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

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

невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания, полагат изпит за 

определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул (изключение се допуска в следните 

случаи: участие на ученици в мероприятия представящи училището на общинско, национално 

и международни ниво; участие на ученици в национални и международни състезания, 

олимпиади и форуми). 

      (4) ученици, национални и активни състезатели, допуснали  повече от 25 % отсъствия по 

даден учебен предмет, по предложение на по предложение на класния ръководител и приложена 

документация за причините за допуснати отсъствия със заповед на директора  се определя реда 

за оформяне на срочния/годишния успех по учебен предмет или учебни предмети.  

Чл.98. (1) Санкциите по Чл.87, може да се налагат и за допуснати отсъствия, извън случаите по 

Чл.91/отсъствия по уважителни причини/, като условията и редът за налагането им се определят 

с правилника за дейността на училището. 

(2) Санкциите „преместване в друго училище" и „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение" могат да се налагат и за допуснати повече от 15 отсъствия 

по неуважителни причини през учебната година. 

Чл.99. 1. При неспазване на изискванията на ЗПУО, настоящия правилник или при допускане 

на неуважителни отсъствия на учениците се налагат следните санкции: 

(1) „Забележка" - за: 

1. Над 5 неуважителни отсъствия; 

2. Увреждане на училищната материално-техническа база; 

3. Внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите; 



4. Регистрирани над 10 забележки относно дисциплината на ученика в дневника (лоша 

дисциплина, неуважение, агресия, отстранен от час, без униформа); 

5. Поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна 

цел; 

6. Установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствия - за първо 

провинение. 

(2) „Предупреждение за преместване в друго училище" за ученици ненавършили 16 

години и „Предупреждение за преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение" за ученици навършили 16 години - за: 

1. Над 10 неуважителни отсъствия; 

2. Над 15 забележки в дневника относно дисциплината на ученика (лоша дисциплина, 

неуважение, агресия, отстранен от час); 

3. Умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители 

в училището; 

4. Употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището 

5. Прояви на физическо и психическо насилие; 

6. Разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира 

съвместно с органите на МВР; 

7. Установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие - за второ 

провинение; ученическа книжка или дневник. 

8. Противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 

9. Унижаване личното достойнство на съучениците, на учителите и на други лица в училище, 

упражняване на физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически 

и полови различия. 

10. Създаване на конфликти, с които се пречи на учителя да изпълнява служебните си 

ангажименти, като с действията си уронва достойнството и злепоставя учителя. 

(3) „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение" на ученик, 

навършил 16- годишна възраст или „Преместване в друго училище до края на учебната 

година" за ненавършилите 16 години - за: 

1. повече от 15 неуважителни отсъствия; Системно нарушаване на Правилника за дейността 

в училището; 

2. Упражняване на физическо или психическо насилие; 

3. Унищожаване на училищно имущество и документация; 

4. Уронване престижа, авторитета и доброто име на училището; 

5. Унижаване личното достойнство на съучениците, на учителите и на други лица в училище, 

упражняване на физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически 

и полови различия при второ провинение. 

Чл.100. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. 

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните 

особености на ученика. 

Чл.101. /чл.202 от ЗПУО/ (1) Санкциите са срочни. 

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

(3) Когато санкциите "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в 

друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са 

наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на 

следващата учебна година. 
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Чл.102. Санкцията "забележка" се налага със заповед на директора по мотивирано писмено 

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

предложение на педагогическия съвет. 

Чл.103. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите директорът задължително 

уведомява родителя, а в случаите „предупреждение за преместване в друго училище", 

"преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение" - и съответните териториални структури за закрила на детето. 

(2) Участието на родителя на ученика, в процедура по налагане на санкция се извършва 

при условия и по ред, определени в правилника за дейността на училището. 

(3) За всяка процедура по налагане на санкция се определя докладчик - класният 

ръководител или учител, който преподава на ученика. 

Чл.104. (1) Преди налагане на санкция, директорът за санкцията "забележка", съответно 

педагогическия; съвет - в останалите случаи, задължително изслушва ученика и/или се 

запознава с писменото обяснение на ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани 

с конкретното нарушение в присъствието на педагогическия съветник. 

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

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на Родителя, изслушването на 

ученика може да се извърши в присъствието и на друго доверено лице на ученика.  

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът 

може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, 

както и ученици от училището. 

Чл.105. (1) Преди налагане на санкция  „предупреждение за преместване в друго училище", 

"преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение" и на мярката по чл.49, ал. 5 от НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ/ 

директорът задължително уведомява отдела за закрила на детето в дирекция „Социално 

подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на който може да присъства на 

изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика. 

(2) Преди налагане на санкциите и мерките, с изключение на мярка „Когато ученикът се 

яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на 

училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се 

отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му", задължително се 

взема предвид мнението на класния ръководител на ученика. 

Чл.106. (1) В заповедта за налагане на санкциите и мерките се посочват видът на санкцията 

и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им. 

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалното управление на 

образованието. 

Чл.107. (1) Класният ръководител писмено или по електронен път уведомява родителя, за 

наложените на ученика санкции и/или мерки. 

(2) Наложените санкции и мерки се отразяват в електронния дневник и в личния картон 

/личното образователно дело на ученика. 

Чл.108. По предложение на класния ръководител наложената на ученика санкция  „забележка" 

може предсрочно да бъде заличена. 

Чл.109. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на 

класния ръководител. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава 

обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника 

на регионалното управление на образованието. 
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(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго 

училище", „предупреждение за преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна 

форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия. 

Чл.110. (1) Санкциите 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 санкцията "преместване в друго училище" 

той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен. 

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

 

ГЛАВА IV РОДИТЕЛИ 

Чл.111. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

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

когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо. 

(2) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде ученическата книжка, 

обаждане по телефона и електронният дневник на паралелката, e-mail. 

Чл.112. Родителите имат следните права: 

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

в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към 

общността; 

2. Да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите 

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

време; 

3. Да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете; 

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

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

5. Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното 

развитие на децата им; 

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

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

Чл.113. (1) Родителите имат следните задължения: 

1. Да се запознаят срещу подпис с Правилника за дейността на училището (на първата 

родителска среща на класа за учебната година) 

2. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно 

училището в случаите на отсъствие на ученика; Да подписват извинителните бележки и други 

документи извиняващи отсъствията на децата им. 

3. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, 

успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 

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

страна на ученика ; 

5. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

6. Да участват в родителските срещи; 

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

специалист в подходящо за двете страни време. 

8. Да запишат ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или 



училище; 

9. В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок по-голям от един месец 

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

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

образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяна на формата 

на обучение. 

 

ГЛАВА V  УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

(1) Учителите, директора, заместник-директора, ръководителя на направление 

"Информационни и комуникационни технологии" и педагогическия съветник в училище са 

педагогически специалисти. 

(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции, свързани с 

обучението, възпитанието и социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на 

учениците в училище. 

Чл.114. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения 

по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в 

професионален профил. 

(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са 

основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за 

подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 

Чл.115. Педагогическите специалисти имат следните права: 

Да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

1. Да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в този закон; 

2. Да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

3. Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения 

Да повишават квалификацията си; 

Да бъдат поощрявани и награждавани. 

7. Да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет или модул, по 

който преподават, съгласно процедурата в Наредба№ 6 за познавателните книжки, учебниците 

и учебните помагала: 

Чл.116. Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. Да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните 

образователни стандарти; 

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

дейности, организирани от институцията; 

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

образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 

4. Да не записват, снимат, филмират и т.н. други лица в сградата на училището без тяхното 

изрично съгласие; 

5. Да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно 

развитие на СУ и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване 

качеството на образованието им. 

6. В едномесечен срок от началото на учебната година педагогическите специалисти подават 

пред директора писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане през 

предходната година са предоставяли образователни услуги, както и относно липсата на 



конфликт на интереси, съгласно чл.220 от ЗПУО 

 

РАЗДЕЛ I УЧИТЕЛИ 

Чл.117. Длъжността „учител" включва следните функции: 

1. Планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните 

особености и специални образователни потребности на учениците, както и на възможностите 

за развитието им; 

2. Организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на 

обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на 

стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина; 

3. Оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените 

компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и 

съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно 

специфичните им потребности; 

4. Сътрудничество и екипна работа с други педагогическите специалисти и взаимодействие с 

други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата 

или на учениците; 

5. Отговорност за живота и здравето на учениците, с които работят както по време на 

образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на 

организираните от тях допълнителни дейности или занимания по интереси; 

6. Участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и 

държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на 

професията като квестори, оценители, консултанти и други; 

7. Участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, 

на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата 

на групата или класа. 

Чл.118. Учителят организира и ръководи образователно-възпитателния процес по 

учебния предмет в класовете, на които преподава, проверява и оценява знанията и 

уменията на учениците и е длъжен: 

1. Да създава условия за развитието на познавателните способности и интереси на учениците 

и осигурява съзнателно, задълбочено и трайно усвояване учебния материал. 

2. Да проверява системно и оценява обективно знанията и уменията на учениците и внася 

оценките в дневника и бележника на ученика 

3. Да участва в родителските срещи, информира родителите за успеха и развитието на 

ученика, за спазването на дисциплината в час. Насочва учениците към форми за допълнителна 

работа. 

4. При неспазване на правилата за работа в клас и последвал конфликт с ученика учителя, 

лично уведомява родителите. 

5. При застрашаване от оформяща се слаба оценка или да оставяне без оценка /срочна или 

годишна/ по предмета учителя е длъжен да проведе среща с родителите по време на часа за 

консултация по предмета и да предложи обща подкрепа за преодоляване на затрудненията. 

6. Да изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативните актове в 

системата на народната просвета и в длъжностната характеристика. 

7. Да изпълнява заповедите на директора и решенията на Педагогическия съвет, както и 

препоръките на контролните органи на РУО на Министерството на образованието и науката.  

8. Да уведомява своевременно Директора, когато се налага да отсъства от учебни часове с 

оглед на осигуряване на заместник за недопускане на свободни часове. 
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9. Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните 

предмети "чужд език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на 

книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми. 

10. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния 

процес и на други дейности, организирани от него и от училището. 

11. Да повишава професионалната си квалификация. 

12. Да взема преди началото на часа си/часовете си и оставя след тях дневника в учителската 

стая. 

13. Да проверява преди и след влизане в учебен час за чистотата и състоянието на класната стая 

и реагира адекватно. 

14. Да внася темата на урока в дневника на класа. 

Чл.119. Учителят има право: 

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

националните им органи; 

2. Да дава мнения и да прави предложения по дейността на училището. 

3. Да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация от Директора на училището, от Регионалния инспекторат по образованието и от 

МОН. 

4. Да определя свободно методите и средствата за провеждане на образователно- 

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и 

възможностите на информационните и комуникационните технологии; избира учебници и 

учебни помагала съгласно одобрен от МОН списък. 

5. Да отстранява ученика от учебен час, ако възпрепятства учебния процес и го задължава да се 

яви веднага пред заместник-директор, педагогическия съветник или директор, като ситуацията 

се отразява в дневника. 

Чл.120. Учителят няма право: 

1. Да видоизменя своеволно учебните планове и програми. 

2. Да проявява дискриминация и необективност при оценяването на знанията и поведението 

на учениците, основаващи се на религиозна, етническа, социална, синдикална и политическа 

принадлежност на учениците или техните родители. 

3. Да внася партийно-политическа или религиозна идеология и пристрастност в учебно- 

възпитателния процес. 

4. Да подстрекава, организира, провежда, както и да участва в дейности с учениците, 

застрашаващи безопасността, здравето и морала, правата и свободите на личността. 

5. Да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на 

физическо и психическо насилие върху тях чрез коментари за семействата и обкръжението им. 

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

7. Да пуши, да внася и да употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане 

на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

8. Да се явява на работа с облекло и във вид, които не съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави; 

9. Да внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност. 

10. Да освобождава ученици от учебни занятия. При здравословен проблем по време на учебни 

занятия учениците се изпращат при медицинската сестра, която няма право да ги освобождава. 

11. Да организира пътувания с ученици от името на СУ „Тодор Каблешков“ без документация, 

подписана от Директора. 



12. Учителят не може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще 

полагат изпит в училището, в което преподава. 

Чл.121.Лицата, заемащи длъжността „старши учител" имат следните специфични задължения: 

1. участват в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен 

предмет или модул в училището; 

2. участват в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на 

оценяването на входното и изходното равнище и/или външното оценяване на знанията и 

уменията на учениците от съответния клас; 

3. подпомагат дейностите по разработването на тестове, задачи, задания, материали и 

критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или 

модул; 

4. анализират и обобщават резултатите, получени от оценяването на входните и изходните 

равнища и/или от външното оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище 

клас; 

5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на 

образователно-възпитателния процес; 

6. подпомагат и ръководят дейността на лицата, заемащи длъжността „ учител"; 

7. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по 

реализирането им; 

8. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището; 

 

РАЗДЕЛ II КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

Чл.122. (1) Класният ръководител е длъжен: 

1. Да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се 

отнасят до поверената му паралелка. 

2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове - 

правилника за устройството и дейността на училището, инструктажи, заповедите на директора 

и др. 

3. Да осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса и към 

мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 

4. Да изготвя план на класният ръководител съгласно Рамковите изисквания при 

организиране на часа на класа посочени в Наредба 13 от 21.09.2016г. (Приложение 10) 

5. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа 

с тях. Да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от 

паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корекционни мерки за справяне 

с тях, организира адекватни възпитателни дейности; 

6. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката. 

7. Да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява 

отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки. 

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

причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това 

9. Да оформя в едноседмичен срок в електронния дневника отсъствията на учениците си. 

10. Да води училищната документация и електронния дневника на паралелката съгласно 

изискванията в Наредбата за информация и документите и в края на учебната година да я 

предаде на директора без пропуски. 



11. Отразява в електронния дневника на класа: срещи с родители; график на контролните и 

класните работи; резултати от обучението; наложени и отменени наказания, индивидуална 

работа, обща подкрепа за личностно развитие; 

12. Оформя и води личните картони/ личните образователни дела на учениците като вписва 

резултатите от обучението на всеки ученик: 

• Данни за ученика; снимка; документи за постъпване; форма на обучение; профил, данни за 

издадени документи; 

• Резултати от обучението по учебни години и учебни предмети/модули по вид подготовка; 

отсъствия; резултати от приравнителни изпити; резултати от изпити за промяна на оценката; 

резултати от национално външно оценяване/ държавни зрелостни изпити. 

13. Води и други документи, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за информация и 

документите, издадени на ученика: 

• Удостоверение за завършен клас - форма на обучение; година на завършване; резултати от 

обучението 

• Свидетелство за основно образование 

• Удостоверение за преместване 

• Удостоверение а за завършен първи гимназиален етап на средното образование 

• Удостоверение а за завършен втори гимназиален етап на средното образование 

• Диплома за средно образование 

14. Да съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други 

оправдателни документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има 

право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа 

15. Един месец преди приключване на срока, докладва на директора застрашените от 

отпадане ученици, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в 

електронния дневника уведомително писмо до родителите. 

16. Да планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им целящи 

изграждане на ученически колектив. 

17. Да реализира постоянна връзка с родители и социалната система. 

18.   Да запознава родителите с Правилника за дейността на училището, учебните планове по 

съответните профили и нормативните актове със задължителен характер срещу подпис; 

19. Да провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира 

според изискванията. 

20. Да осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая 

21. При възникнала конфликтна ситуация - предприема мерки за разрешаване на конфликти 

• Между ученици: 

- Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум. 

- При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на 

училището. 

• Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство. 

22. Да предлага налагане на санкции на ученици, които не изпълняват задълженията 

определени в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми 

за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците, като спазва изцяло процедурата заложена в ЗПУО. 

Чл.123. Класният ръководител има право: 

1. Да предлага за награди ученици от поверената му паралелка. 

2. При възникнала непредвидена ситуация, налагаща отсъствие на ученика от училище след 

задължително проведен разговор с родител, класния ръководител има право да освободи 



ученика до края на учебния ден. След това вписва в електронния дневника (в БЕЛЕЖКИ) 

проведения разговор и причините за отсъствията на ученика. 

3. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи 

се до учебно-възпитателната работа в паралелката. 

4.  

 

РАЗДЕЛ III   ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ 

Чл.124. Дежурството се извършва по график изготвен от заместник-директора и утвърден от 

директора. 

Чл.125. Дежурните учители са длъжни: 

1. Да идват на училище 30 минути преди започване на учебните занимания. 

2. Да осигуряват пропускателния режим и движение на учениците по коридорите, като 

изискват приличен вид и носене на ученическа униформа 

3. Да следят за опазване на реда в коридорите и класните стаи на етажа, за които отговарят, и 

уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество. 

4. Да докладват за възникнали проблеми на зам. директора и директора и да получават 

съдействие при необходимост. 

 

РАЗДЕЛ IV ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

Чл.126. (1) Длъжността „педагогически съветник" в училище включва функции, свързани с 

консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство 

в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. 

(2) Педагогическия съветник изпълнява функции, свързани с: 

1. подготвяне на предложения и участие в разработването и прилагането на училищни 

политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците; 

2. консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други 

заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, 

възпитанието и социализирането на децата и учениците; 

3. посредничество при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг 

педагогически специалист с родител както личностни, така и на ниво общност; 

4. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с обучението, възпитанието и 

социализацията им, както и с избора на занимания по интереси; 

5. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните 

видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на 

различни форми на агресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми 

за противодействие и на мерки за въздействие; 

6. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка 

на индивидуалните потребности на дете или ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа, 

като при липсата на психолог в институцията подпомагат и координират дейността на екипа; 

7. участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното им 

поведение и дейности по превенция на отпадането от училище и намаляване броя на 

преждевременно напусналите; 

8. организиране на групи с деца или учениците за подпомагане на личностно им развитие и 

адаптирането им към изискванията на образователната среда; 

9. осъществяване на кариерно ориентиране, като информиране и консултиране на учениците в 

техния избор на професия, обучение или образование; 

10. осъществяване на връзката между родителите и институция в системата на предучилищното 



и училищното образование за целите на координацията и комуникацията в работата по отделен 

случай на ученик; 

11. работят с всички деца от училището, а при нужда и с родителите и учителите, за приемане 

на различията. 

12. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 

квалификация, включително и споделяне на добри практики; 

13. сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в 

междуинституционални екипни срещи. 

 

ГЛАВА VI ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, 

ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл.127. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти от СУ „Тодор Каблешков“ се осъществяват 

на училищно ниво. 

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с 

цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 

подготовка на учениците. 

(4) Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

Чл.128. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва 

от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез 

система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от 

квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

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

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

Чл.129. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 

организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по 

международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се 

измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в 

не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Чл.130. Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор 

на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната 

длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и 

препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и 

училищната политика. 

Чл.131. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти 

може да придобиват професионално-квалификационни степени. 

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока 

професионално-квалификационна степен. 

(3) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването им 

се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 



педагогическите специалисти. 

Чл.132. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия 

специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в 

реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му 

усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и 

учениците. 

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист. 

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

 

ГЛАВА VII КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл.133. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при 

последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел 

повишаване качеството и ефективността на образованието. 

(2) Учителските длъжности са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител; 

(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите, се 

осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се 

извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото 

правоотношение. 

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

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, 

както и резултатите от атестирането им. 

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

квалификационна степен са основание за по- бързо кариерно развитие на педагогическите 

специалисти, независимо от учителския стаж. 

(6) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване на 

степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се 

определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

Чл.134. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с 

изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището, 

а за директорите - и на управленската им компетентност. 

(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва 

на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с 

педагогическия съвет. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКОТО 

ОБУЧЕНИЕ 

Организация на практическото обучение 



Чл. 135. Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена 

практика. 

Чл. 136. Учебната практика се провежда като обучение по спортна подготовка в рамките на 

разпределението на броя на часовете по седмици и класове, утвърдени с учебния план за 

професионално образование. 

Чл. 137. Производствената практика е задължителна за учениците във всички форми на 

обучение по учебна програма и график, утвърдени със заповед на директора на училището в 

зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. 

Чл. 138. Учебната програма се съставя от учителя, ръководител на производствената практика. 

В нея се описват темите и критериите за оценяване на очакваните резултати от 

производственото обучение. 

Чл. 139. Учебната програма и графикът се съгласуват с председателя на Спортния клуб, в която 

се провежда производствената практика. 

Чл. 140. Преди започването на производствената практика се провеждат инструктажи по 

техника на безопасност, охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност и безопасност на 

движението по пътищата, съобразно спецификата на професията и на работните места. 

Чл. 141. Инструктажите се провеждат от ръководителя на производствената практика и от 

длъжностното лице в спортния клуб и се отразяват в съответните книги. 

Чл. 142. За провеждане на производствена практика в спортния клуб се сключва договор, 

придружен със служебна бележка, потвърждаваща осигуряването на производствената 

практика в реална работна среда. 

Чл. 143. Учителят ръководител посещава ученика на работното му място, осигурявайки 

контролни функции в рамките на работното време.  

Чл. 144. По време на производствената практика ученикът води индивидуален дневник, в който 

отразява извършените от него дейности по дни. Дневникът се заверява от длъжностното лице в 

СК, при което ученикът работи и от учителя ръководител на производствената практика. 

Чл. 145. С практическите изпитвания се оценяват постигнатите практически умения на 

учениците, които могат да се организират като индивидуални или като групови текущи 

изпитвания. Оценяващият е длъжен да анализира изпълнението на практическото задание и 

устно да мотивира оценката си пред ученика. 

Чл. 146. При провеждане на учебната практика се формират текущи, срочни и годишни оценки. 

При провеждане на производствената практика се формира само годишна оценка при вземане 

предвид на текущите оценки. 

Чл. 147. Седмичната преподавателска заетост по теми от учебната програма се отразява от 

учителя ръководител на производствената практика в дневника на паралелката, съгласно 

утвърдения график. 

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

Чл. . Учениците се пропускат в сградата на училището/общежитието след проверка от дежурния 

учител или от портиера/охранителя на ученическата им карта или бележник, които трябва да са 

с актуални снимки. При съмнения, пропускащият ги търси съдействие от заместник - директор 

или учител. 

Чл.148. Гражданите, посещаващи директора и/или останалите длъжностни лица по различни 

поводи, се пропускат след представяне на документ за самоличност - лична карта, паспорт или 

шофьорска книжка. В специален дневник, съхраняващ се до приключването му в портиерната, 

а след това в архива на училището в определените от закона срокове, и след проверка на 

документите за самоличност се вписват без съкращения: 



1. Трите имена на лицето по документ за самоличност; 

2. Чужди граждани не се допускат, ако не са с придружител български гражданин. 

3. Лицето, което ще бъде посетено; 

4. Час на влизане; 

5. Час на излизане; 

6. Подпис на посетеното лице. 

Чл. 149. На лицата, посещаващи училището, се забранява отклоняване и посещаване на други 

служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените предварително. След посещението, 

лицата следва незабавно да напуснат училището, като уведомят за това портиера/охранителя, 

като това се отбелязва в дневника. 

Чл. 150. При проникване (влизане) в сградата на училището/общежитието на 

неидентифицирано лице (което не е записано в дневника) портиерът/охранителят е длъжен 

незабавно да уведомява директора или заместващия го помощник-директор, които да 

предприемат действия по издирване на нарушителя. 

Чл. 151. Не се разрешава влизането в района и сградата на училището/общежитието на лица, 

които: 

1. са въоръжени; 

2. са в неадекватно поведение - пияни, дрогирани, агресивни или с явни психически 

отклонения; 

3. внасят оръжие и взривни вещества; 

4. внасят упойващи, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и 

здравето на околните; 

5. разпространяват и рекламират литература и/или артикули с религиозно и/или порнографско 

съдържание; 

6. проявяват педофилски или/и вандалски характер; 

7. водят или разхождат кучета и/или други животни; 

8. носят със себе си обемисти предмети. 

Чл. 152. За ремонтни дейности се пропускат лица по списък, одобрен от директора на 

училището; 

Чл. 153. Не се разрешава оставянето на багаж от външни лица, училищен персонал и ученици в 

портиерната. 

Чл. 154. Влизането в района на училището на МПС става по изключение само след писмено 

разрешение от директора на училището, при засилени мерки за безопасност на учениците, 

персонала и гражданите, пребиваващи в училището; 

Чл. 155. МПС със специален режим (линейки, пожарни коли и др.) се допускат в двора на 

училището без предварително писмено съгласие на директора на училището от 

портиера/охранителя, подпомаган от домакина на училището или хигиенист, при засилени 

мерки за безопасност на ученици, персонал и граждани. 

Чл. 156. Всеки работник/служител в има право на свободен достъп до своето работно място в 

рамките на установеното работно време през официалния вход на училището, определен с 

отделна заповед на директора. 

Чл. 157. Всеки работник/служител има право на достъп в СУ и в извънработно време, с 

разрешение на директора на училището или заместващия го служител. 

Чл. 158. С прекратяването на трудовото правоотношение с работника/служителя, той придобива 

статута на външно лице и има право на достъп до в  СУ при спазване на установения за външни 

лица пропускателен режим. 

Чл. 159. В двора на училището не се допускат домашни животни. 



 

ГЛАВА XVІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, 

ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД 

Чл. 160. (1) Учениците са длъжни: 

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и 

хигиена и противопожарна охрана; 

2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им 

известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги 

спазват; 

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт; 

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 

правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените 

им указания в това направление; 

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 

7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на 

общежитието. 

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в интернет- мрежата: 

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители; 

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни 

близки без предварително съгласие на родителите; 

4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и 

контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на 

материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и 

тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател; 

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

компютърна мрежа или атакува други системи; 

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

доброто име на училището. 

(3) Учителите по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, информационни 

технологии и спортна подготовка разработват инструктаж и запознават учениците в часовете 

си в началото на учебната година. 

 

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Чл. 161. В училището се води задължителна училищна документация съгласно Наредба 

№8/2016г. на МОН за информацията и документите за системата на училищното образование. 

Чл. 93. Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто 

и да е повод.  

Чл. 162. Учителите и служителите нямат право да копират дневници, лични картони, 

бележници, лични досиета и други документи, получени в училището по служебен път за лична 

информация. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1 Изменения в настоящия Правилник се извършват при промяна или отмяна на 



нормативните документи, въз основа на които е издаден или с решение на Педагогическия 

съвет. 

§2 По всички неуредени в този правилник въпроси се прилагат директно нормите на ЗПУО 

и съответните Наредби. Правилникът е задължителен за всички служители (педагогически и 

непедагогически персонал) и ученици в Спортно училище. 

§4 Облекло и вид, които съответстват на добрите нрави за положението на учител или 

ученик включва: панталон, дънки, рокля, пола (с прилична дължина), пуловер, поло, блуза, 

риза, сако, обувки, сандали; и забранява да се носи в сградата на училището за ежедневно 

облекло: анцуг; потници, къси панталони (по-къси от 3/4) и джапанки; шапка и кърпа; облекло, 

което разголва кръста и гърдите. 

 

 

Правилникът е  актуализиран с решение на Педагогическия съвет на проведено заседание на 

дата 30.08.2021 г. и утвърден със заповед на директора на училището. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии за награждаване на учители и служители 

За почетната грамота 

„Неофит Рилски" 

За учител на годината За наградата на Община 

Стара Загора 

1.Работа с изявени и даровити 1.Работа с изявени и даровити 1.Работа с изявени и даровити 

деца: деца: деца: 

Високи постижения на Високи постижения на Високи постижения на 

учениците на проведеното учениците на проведеното учениците на проведеното 

през учебната година външно през учебната година външно през учебната година външно 

и вътрешно оценяване; и вътрешно оценяване; и вътрешно оценяване; 

Значими резултати от Значими резултати от Значими резултати от 

национални и международни регионални и областни регионални и областни 

олимпиади, конкурси, олимпиади, конкурси, олимпиади, конкурси, 

състезания и др.; състезания и др.; състезания и др.; 

2.Творческа и иновативна 2. Творческа и иновативна 2. Творческа, иновативна, 

работа работа професионална и 

Постижения в съответната Повишаване на методическа работа 

професионална област или в професионалната Повишаване на 

методиката на преподаване; квалификация; професионалната 

Използване на съвременни, Разработване на проекти; 
квалификация; 

интерактивни методи на 
Реализиране на проекти; 

Участие в Общинската 

преподаване и обучение, конференция „Училището - 

както и новаторски дух; Организиране на извънкласни желана територия за ученика" 

3. Професионална и 
дейности с ученици; 

Участие в общински 

методическа работа Използване на съвременни, мероприятия 

Партньорство и интерактивни методи на Използване на съвременни, 

сътрудничество с родители, с преподаване и обучение, интерактивни методи на 

училищно настоятелство, със както и новаторски дух; преподаване и обучение, 

социални партньори и с 3. Професионална и както и новаторски дух; 

неправителствени методическа работа Партньорство и 

организации; Партньорство и сътрудничество с родители, с 

4. Личностни качества сътрудничество с родители, с училищно настоятелство, със 

Отговорност, инициативност, училищно настоятелство, със 

 

  

социални партньори и с 

 

 

социални партньори и с неправителствени 

умения за работа в екип, неправителствени организации; 

организационни и  
управленски умения; организации; 3. Личностни качества 

С етично отношение към 
4. Личностни качества 

Отговорност, инициативност, 

учениците, родителите и към Отговорност, инициативност, умения за работа в екип, 

колегите . умения за работа в екип,  
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Учителят не е носител на настоящата награда през изминалите 3 години или на други награди 

през настоящата година, свързани с професионалната му дейност и с изяви на негови ученици 

и не е наказван. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Критерии за присъждане на награда "Ученик на годината" 

 

1. Участие и награди в изяви под името на Спортно училище /олимпиади, конкурси, 

научни и спортни състезания на областно, национално и международно ниво/; 

2. Активно включване в училищния живот, инициативност и творчество; 

3. Състояние на успеха и дисциплината; 

4. Добронамерено и толерантно отношение във взаимоотношенията с ученици и 

учители; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии за присъждане на награда "Клас на годината" 

1. Успех на класа 

 среден успех на класа; 

 брой отличници; 

 брой пълни отличници; 

 активност на учениците в класно-урочната дейност. 

2. Дисциплина 

 наказания и поощрения на учениците; 

 отсъствия ( процентно отношение); 

 спазване на училищните правилници и наредби; 

 външен вид; 

 междуличностни отношения в класа и в училище. 

3. Активност на класа 

 работа на класа по проекти: 

 иницииране на проекти; 

 участие в проекти; 

 

 организационни и организационни и 

 управленски умения; управленски умения; 

 С етично отношение към С етично отношение към 

 учениците, родителите и към учениците, родителите и към 

 колегите. колегите. 

Общи изисквания: 

 

http://www.pmgmontana.com/pmgsite/index.php?option=com_content&view=article&id=224:-q-q&catid=32:2010-04-16-15-24-37&Itemid=34
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 участие в извънкласни и извънучилищни дейности: 

 иницииране и организиране на мероприятия; 

 участие в мероприятия; 

 гражданска позиция и връзка с институции. 

4. Постижения на класа 

 индивидуални успехи на състезания, конкурси и олимпиади; 

 групови успехи на състезания, конкурси и олимпиади. 

5. Поддържане на материалната база 

 опазване на имуществото в класната стая и училището; 

 поддържане на класната стая; 

 реновиране и дейности по освежаване и обогатяване на материалната база. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Разписание на часовете 

1 час - 8. 00 - 8. 40 

2 час - 8. 50 - 9. 30 

3 час - 9. 40 - 10. 20 

голямо междучасие - 20 минути 

4 час - 10. 40 - 11. 20 

5 час - 11. 30 - 12. 10 

6 час - 12. 20 - 13. 00 

7   час – 13. 10 – 13. 50 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Освобождаване от учебния предмет „Спортна подготовка" за един учебен срок или една 

учебна година 

1. За краткосрочно освобождаване на учениците от часовете по учебния предмет 

„физическо възпитание и спорт" до 30 календарни се представя медицинска бележка, 

издадена от личния или лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на 

ученика и мотивът за освобождаване. 

2. За дългосрочно освобождаване за учебен срок и/или учебна година се 

представят следните документи: 

 заявление от родител до директора на учебното заведение с приложени документи, 

удостоверяващи здравословното състояние на ученика; 

 протокол от лекарска комисия (ЛКК) за профила на заболяването и медицинско 

становище за допускане/недопускане за участие в часовете по спортна подготовка или 

становище на районна експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК), която има 

предназначение да определя инвалидността на деца до 16 години и/или от ЛКК, ако 
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ученикът е освидетелстван вече от РЕЛКК по друг повод. 

3. Когато учениците са освободени от изучаване на учебния предмет Спортна 

подготовка за учебна година, за срочни и годишни оценки в дневника на класа се записва 

текст "освободен". 

4. Освобождаване за една учебна година или за един учебен срок става в началото 

на учебната година или началото на учебния срок. Освободеният от упражняване на спортна 

дейност ученик присъства в учебните часове по спортна подготовка. Неизпълнението на това 

изискване се отбелязва като неуважително отсъствие 

5. Директорът въз основа на представените медицински документи определя със 

заповед учениците, освободени по здравословни причини от учебния предмет спортна 

подготовка. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

Подкрепата за личностно развитие на учениците 

Стъпки при осъществяване на обща подкрепа за поведение: 

1. Планът се изготвя от координатора и го съгласува с класния ръководител до 14 дни от 

установяване на случаите. 

2. Планът включва задължително една или повече дейности, които задължително се 

осъществяват и в неучебно време, включително през ваканциите. 

3. Продължителност на плана - не по малко от две седмици със седмична заетост до 20  

часа 

4. Планът за действие се актуализира, променя или прекратява след преглед на 

напредъка на ученика и съобразно заложените в него срокове. 

5. Отговорност за координацията по изпълнението на плана има координатора, 

който запознава родителя с плана и го информира за резултатите. 

6. В случаите когато ученика получава обща подкрепа в рамките на три месеца и 

не се отчита напредък, учителите или класния ръководител обсъждат с координатора в 

училище насочване на детето за оценка на индивидуалните му потребности от екип за 

личностно развитие и предоставяне на допълнителна подкрепа. 

Стъпки при осъществяване на обща подкрепа за обучителни затруднения: 

1. Учителят по предмета изготвя план за действие: 

• цели за работа с ученика 

• срок за постигане 

• описание на работата 

2. Планът се съгласува с координатора и класния ръководител до 14 дни от установяване 

на случаите. 

3. Планът включва задължително една или повече дейности 

4. Планът за действие се актуализира, променя или прекратява след преглед на 

напредъка на ученика и съобразно заложените в него срокове. 

5. Отговорност за координацията по изпълнението на плана има координатора и 
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учителите, който запознават родителя с плана и го информира за резултатите. 

6. В случаите когато ученика получава обща подкрепа в рамките на три месеца и не се 

отчита напредък, учителите или класния ръководител обсъждат с координатора в училище 

насочване на детето за оценка на индивидуалните му потребности от екип за личностно 

развитие и предоставяне на допълнителна подкрепа. 

Основни дейности за осигуряване на допълнителна подкрепа: 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва работа с ученик по конкретен 

случай. Тя е срочна и цели подкрепа на ученика за развитие на неговите силни страни, както 

и за предотвратяване на проблеми в поведението, на отпадане от обучението и на социалното 

изключване. 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за подкрепа на ученика. 

1. Планът включва: 

• Целите, задачите и видът на допълнителната подкрепа, описание на 

възможностите, силните страни и потенциала на ученика за включване и 

участие в образователния процес 

• Определяне на срока на предоставяне на допълнителната подкрепа 

• Определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от 

обучението на ученика 

• Определяне на начина за оценяване на напредъка на ученика 

• Описание на екипната работа с ученика, на ролята и отговорностите на 

педагогическите специалисти и на родителите 

2. Планът за допълнителна подкрепа се осъществява от екип за подкрепа за 

личностно развитие на ученика. 

3. Екипът в училище се създава със заповед на директора за конкретен ученик - 

със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания 

• В състава на екипа задължително участва педагогическия съветник, 

логопед, учители, които преподават на ученика. В работата на екипа участва и родителят на 

ученика, който се кани от ръководителят на екипа за всяко заседание. 

• В заседанията на екипа може да участват представител на отдела за 

закрила на детето и други специалисти при необходимост. 

• Заседанията са редовни, когато присъстват всички членове. Решенията 

се взимат с пълно мнозинство. 

• Ръководителят на екипа запознава родителя с протокола и изисква 

писменото му съгласие относно решението на екипа за предоставяне или непредоставяне на 

допълнителна подкрепа. 

Координатор за организиране и координиране на процеса на осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа: 

1. Определя се в началото на всяка учебна година от директора на училището 

• По предложение на координатора със заповед, директора определя и други специалисти, 

които да подпомагат координирането на подкрепата 
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2. Координаторът има следните функции: 

• Разпознава потребността от предоставяне на обща и/или допълнителна 

подкрепа 

• Предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа за личностно 

развитие на учениците в случаите, когато е необходима допълнителна подкрепа 

• Координира извършването на оценката на индивидуалните потребности на учениците 

със СОП, с изявени дарби и с хронични заболявания 

• Предлага на директора да утвърди списък на учениците, на които ще се предоставя 

допълнителна подкрепа 

• Координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа, предлага на 

директора в случай на необходимост да осигури допълнителни специалисти 

• Координира работата с родителите 

• Координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа 

• Съхранява документите на всеки ученик, за който е сформирани работи екип за 

личностно развитие 

След приключване на втори учебен срок изготвя и предоставя на педагогическия съвет 

обобщен доклад-анализ за състоянието на процеса на приобщаващо образование в 

училището. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Превенция на обучителните затруднения 

Общата подкрепа за целите на превенцията на обучителните затруднения се изразява 

във включване на отделни ученици в допълнително обучение по отделен предмет: 

• за ученици, които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб 2 или 

имат три/3/ последователни оценки слаб 2 до 10 учебни часа 

• за ученици, които имат годишна оценка слаб 2 или не са постигнали очакваните 

резултати при НВО до 80 учебни часа годишно 

• за ученици, за които се препоръчва такова обучение броя на часовете се определя 

в плана за подкрепа 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Дейности в полза на паралелката или училището, които могат да бъдат извършвани от 

учениците 

• Изработване на постери, информационни табла и украси 

• Съдействие при организиране на извънкласни или извънучилищни мероприятия 

• Дежурство съвместно с дежурните учители 

• Помощ в библиотеката 

• Помощ на майстора-поддръжка 

• Почистване/освежаване на класните стаи 

• Грижа за части от училищния двор 

• Други дейности възложени от директор, класен ръководител или педагогически 

съветник, които не уронват престижа на ученика.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Ред и начин за организиране на посещения на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции с участие на ученици от 

училището в и извън населеното място 

При организиране на посещение на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в 

обществени, културни и научни институции и/или участие в прояви, изяви и мероприятия, 

организирани от други институции, с ученици от училището във и извън населеното място 

на училището, са необходими следните документи: 

Заявление до директора от учителя -ръководител на посещението, в което се предоставя 

информация за целта на посещението, времето, мястото на провеждане, място на нощувка, 

ако се предвижда, план-сметка (при нужда), което се внася в деловодството не по-късно от 

7 дни от началото на проявата; 

При получено съгласие за провеждане на проявата от страна на директора, към заявлението 

се прилагат и комплект документи, които включват:-декларация от ръководителя, че 

родителите на учениците са информирани за проявата, която е в населеното място на 

училището; -поименен списък на участниците, в който са посочени три имена и клас. Ако 

проявата е извън населеното място, в което се намира училището, в списъка се посочва и 

дата на раждане на всеки ученик;- информирано писмено съгласие -по образец, от 

родителите при прояви, организирани извън населеното място. Същите се представят в 

деловодството не по-късно от 5 дни преди началото на проявата; 

декларация от родител или документ от личен лекар на всеки ученик, удостоверяващ 

липсата на контакт със заразноболен и противопоказания за участие в организираната 

проява, която се представя в деловодството не по-късно от два дни преди проявата; 

потвърждение за нощувка, ако се предвижда такава; 

Преди провеждането на всяка проява учителят задължително провежда инструктаж за 

безопасност на движение и култура на поведение. За проявите, които се провеждат извън 

населеното място с инструктажа се запознават срещу подпис ученикът и родител или 

законен негов представител. 

За провеждане на прояви в населеното място директорът дава становище чрез резолюция 

на подаденото от ръководителя заявление не по-късно от един ден след внасянето му в 

деловодството. 

За провеждане на прояви извън населеното място на училището директорът контролира 

представянето на необходимите документи, издава заповед за провеждане на проявата, 

издава заповед за командироване на ръководители, сключва договор с фирма превозвач, 

която представя лиценз, заверява с подпис и печат списъците на учениците, които участват 

в проявата, не по-късно от 3 дни преди началото на проявата, информира ОД на МВР и 

агенция по храните, ако е включено изхранване. 

Документите за проведените прояви извън училището се съхраняват до края на учебната 

година в канцеларията на училището. 

 

 



 

 

 

Образци на документи: 

1. Информирано съгласие с включен инструктаж за безопасност на движение и култура 

на поведение 

 

 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

От ................................................................................................ ……………………. 

Родител на ................................................................................... ……………………. 

Ученик/чка от ................ клас в СУ "Тодор Каблешков" град Стара Загора 

Декларирам, че съм съгласен/на синът/дъщеря ми да участва в

 ............................................................................................................................... ……………

…. 

 .................................................................... ………………………………………………………

.., организиран от

 .................................................................... ………………………………………………………

... 

До

 .................................................................... ………………………………………………………

.. От............................................................. …………до ....................... ………………… 

/място/ /време(дата или час)/ 

 

Декларирам, че здравословното състояние на детето ми позволява участието му/й в 

мероприятието. 

 

 

Дата ................................                               Декларатор…………………………… 

                                                                                               

 

2. Инструктаж за безопасност на движение и култура на поведение 

 

Долуподписаните лица, удостоверяват със саморъчно поставения си подпис, че са получили 

подробен, точен и ясен инструктаж за поведението си при заминаване, по време на 

екскурзията /отдиха/ и завръщането от нея. 

За опазване живота и здравето на учениците, както и за съхраняване на превозното средство 

и хотела /почивната станция/, в който учениците ще пребивават, задължително трябва да се 

спазват следните правила: 

1. Безусловно да изпълняват плана на мероприятието и разпорежданията на 

ръководителите, да спазват винаги уреченото време за сбор и тръгване. 

2. Не се разрешава отделяне на групата без разрешение на прекия ръководител. 

3. На учениците се забранява по време на движение да отварят вратите и прозорците 



 

 

на автобуса /влака/, да се надвесват над тях, както и изхвърлянето на предмети и отпадъци. 

4. Да не се замърсяват автобуса /влака/, спалните помещения и природната среда. 

5. При спиране за почивка и свободно време учениците да спазват правилата по БД 

и да се съблюдават всички указания на ръководителите, да се явяват в точно определено 

време на сборния пункт. 

6. Да не посещават водни басейни без разрешение от ръководителя и без 

правоспособен спасител. 

7. Да не се нанасят материални щети на превозното средство и в хотела /почивната 

база/, в който е настанена групата, нанесените такива щети се заплащат от извършителя. 

При нощувка в хотелска или друга подобна база се забранява надвесването от прозорци и 

балкони. 

8. При здравословно неразположение ученикът е длъжен да уведоми незабавно 

ръководителя на групата. 

9. Категорично се забранява установяването на контакт с непознати хора по какъвто 

и да бил повод. 

10. Да не се носят и ползват остри и опасни предмети и запалителни вещества. 

11. Категорично се забранява носенето и употребата на цигари, алкохол и наркотични 

вещества. 

Тъй като е невъзможно да се предвиди евентуална опасна ситуация за учениците по време 

на екскурзията /отдиха/, всички ученици са предупредени да преценяват отговорно и 

разумно всяка постъпка, действие и движение. 

ПРОВЕЛ ИНСТРУКТАЖА:…………………………………………………………………….. 

/име фамилия подпис/ 

 

ЗАПОЗНАТИ С ИНСТРУКТАЖА:  

 

1.Ученик/чка:

 ............................................ ……………………………………………………………………….

. 

/трите имена/   подпис 

2.Родител:………………………………………………………………………………………… 

/трите имена/    подпис 



 

 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА 

 

• В таблицата е посочен минималният брой часове за занимания и дейности по 

посочените тематични области. В зависимост от спецификата на класа, възрастта на 

учениците и конкретния контекст е възможно и комбиниране на теми и дейности от 

различни тематични области. 

• В остатъка от часове, предвидени за часа на класа, се осъществяват занимания и 

дейности, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование, за развитие на класа като общност, за ученическото самоуправление и 

др. 

 

 

 

 

 

 Клас 

 V VI VII VIII IX X XI XII 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Толерантност и интеркултурен диалог 2 2 2 1 1 1 1 1 

Финансова и правна грамотност, вкл. и 

„Моето първо работно място" 

   2 2 2 2 12 

Военно обучение и защита на родината     5 5   

Безопасност и движение по пътищата 6 6 6 4 4 4 1 1 

Защита на населението при бедствия и 

аварии и катастрофи; оказване на първа 

помощ 

5 5 5 5 5 5 3 3 

Превенция на насилието, справяне с гнева и 

с агресията; мирно решаване на конфликти 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; Кибер защита 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Кариерно ориентиране   1    1  

Превенция и противодействие на 

корупцията 

1 1 1 2 2 2 2 2 

ОБЩО 22 22 
23 

18 
23 24 

16 26 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ 

СЪВЕТИ 

Ниво на участие Училище 

Наименование Ученически съвет на училището 

Право на участие Всички ученици на възраст до 18 г., които притежават: 

1. лидерски качества и креативност; 

2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват 

връстниците си за определени каузи; 

3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в 

противоречие с личното им мнение; 

4. готовност за поемане на отговорност 

Начин на избор Включва по един представител на ученическите съвети на паралелките от 

съответния клас, избран от тях 

Председател Избира се от членовете на съвета по ред, определен в съответния правилник 

Численост Брой, равен на броя на класовете в училището, допълнен до нечетно число 

Мандат Една учебна година без ограничение в броя на мандатите 

Честота на Най-малко веднъж в месеца се свиква от председателя на съвета 

заседанията  

Функции Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището; 

Прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините 

на упражняване на правата на учениците; Мотивира учениците да участват 

активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот и 

ученическата общност; Участва в изработването на правилника на училището; 

Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с 

организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните 

дейности; Подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете 

и общоучилищните изяви; Работи по проекти съвместно с другите ученици, 

учителите, училищното ръководство и родителите  

Подпомага се от... Директора на училището подпомага работата на ученическия съвет на 

училището; осигурява пространство за диалог и подпомага органите на 

ученическото самоуправление и представителство при включването им в 

политиките на училището;  

 

 

  

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

ПРАВИЛА  ЗА РАБОТА  

 В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение 

на вируса включват:  

1. Спазване на общите здравни мерки.  

2. Носене на лични предпазни средства (маски). 

Носенето на маска е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая и столова (освен при 

хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;  

- в класните стаи, кабинети – от учителите, които преподават на ученици от повече от 

една паралелка.  

- Носенето на маска в класната стая от учениците е по желание.  

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата 

осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за 

ползване.  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на часовете за деня) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, 

дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, 

мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия се увеличат на 4 пъти на ден до дезинфекция. 

  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално 

внимание на компютърните кабинети, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и 

инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. 

  В компютърните кабинети може да се ползва опаковъчно фолио всеки час за обвиване на 

клавиатурата и мишките. 

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището е необходимо да се следи 

от хигиенистките за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти, както и регулярно изхвърляне на боклука. 

4. В общежитието учениците спазват всички противоепидемични мерки, 

съобразно разпорежданията на РЗИ. Носенето на маска в общите части на сградата е 

задължително. Дезинфекцията на общежитието се извършва, съгласно разпоредбите на РЗИ 

и се контролира от ЗДАСД и медицинското лице. Във всички санитарни помещения и 

тоалетни е необходимо да се следи от хигиенистките за изразходването и своевременното 

осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, както и регулярно изхвърляне на боклука.  

5. В спортните бази учениците спазват всички противоепидемични мерки, съобразно 

разпорежданията на РЗИ и на Министерството на младежта и спорта. 

6. Засилена лична хигиена и условия за това: 

 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и 

в тоалетните за всички ученици и работещи. 



 

 

 Поставяне на дезинфектанти за ръце на входа на училището, в учителската стая, в 

класните стаи и компютърните кабинети, като тяхната употреба следва да се 

контролира. 

 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение 

на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.  

 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.  

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

7.Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията  

 Отговорно лице  за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията – 

заместник-директор по административно-стопанската дейност и медицински 

фелдшер.  

 Класните ръководители да запознаят учениците и техните родители с правила за 

работа в училището.   

 Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания.  

 Медицинският фелдшер да създаде организация на хигиенните и дезинфекционните 

дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните 

биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за 

биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения 

 Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 

осъществяване на заниманията по интереси. 

 

Б. Препоръчителни мерки . 

Обсъдени и приети на Педагогически съвет.  

Основно предизвикателство при избора на решения е осигуряването на дистанция между учениците 

от различни класове в т. нар. критични зони – коридори и стълбища, тоалетни и миялни, столове, 

компютърни кабинети. В Приложение са очертани препоръчителни мерки. 

В. Възпитателните мерки: 

1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, 

съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и 

живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел 

най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена 

и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към 

останалите.  

2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая  

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни 

информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа 

дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 

Подготвителните мерки: 



 

 

1. Обособено помещение за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми 

в училището – стая на втори етаж/домакин/ и медицински кабинет, в общежитието – 

западни стаи на първи и четвърти етаж.  

2. Ежедневен сутрешен медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми  и  

недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние.  

3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-

бързо да се определят потенциалните заболели. 

4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на 

уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за 

последващите мерки. 

 

Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  

COVID-19 в училището: 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): 

Първоначално поведение   

 Ученикът се изолира незабавно в определената стая на втория етаж в училището или 

четвъртия етаж в  общежитието, докато не се прибере у дома.  

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат 

ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, 

използване на личен транспорт при възможност). 

 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – 

да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо 

по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия 

съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов 

коронавирус. 

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в 

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за 

дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик 

 Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се 

свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са 

били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище. 

 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в 

училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.  

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 

14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и 

определени като близки контактни: 

o Ученици от същата паралелка] 



 

 

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 

лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене 

на защитна маска за лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна маска за лице. 

 След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички 

повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 

часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.   

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост 

от конкретната ситуация. 

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария и др.): 

Първоначално поведение 

 Лицето незабавно се изолира в определената стая и му се предоставя маска, която да 

постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.  

 Избягва се физически контакт с други лица. 

 При възможност използва личен транспорт за придвижване.  

 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на 

лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ. 

 Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето. 

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък 

срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от 

семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек 

 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 

разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се 

предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и  

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 

14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като 

високорискови контактни: 



 

 

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 

лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене 

на защитна маска за лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна 

След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,  влажно 

почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, 

до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите 

помещения може да се използват за учебни занятия или други цели. 

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост 

от конкретната ситуация. 

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение 

в електронна среда от разстояние включват: 

 Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда.  

 Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците. 

 Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага 

следният приоритетен ред: 

o Използване на единна платформа за цялото училище - MicrosoftTeams 

o Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката - Школо 

 Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

o Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете 

на синхронно ОЕСР) 

o Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е 

и оценяване) 

 Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип 

 Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина 

 Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 

възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за 

учители) 

 

СПИСЪК ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ 

А. За осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

 Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните 

паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.  

 Ограничаване използването на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – ИКТ кабинети. 

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 Провеждане на производствени практики и практики на конкретно работно място 

при конкретен работодател при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.  

 Използване на един/а учебен чин/учебна маса/работно място от един ученик и 

разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при 

малочислени паралелки и по-големи класни стаи/работилници).  



 

 

 Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и 

първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред 

маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, 

където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка. 

 Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при 

възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.  

 Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

2. Коридори и стълбища 

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

 Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция.  

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

 Максимален брой ученици, които могат да влизат в тоалетните – 4 ученика. 

4. Входове 

 Отворят се двата входа – северен и южен, така че да не се допуска струпване.  

5. Стол  

 Максимален брой ученици на една маса - 4. 

 При оформяне на опашки от чакаши ученици, да се спазва физическа дистанция от 

1,5 метра.   

 Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

 Хранене в училищния двор,  беседки, пейки. 

6. Училищен двор  

 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището 

чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. 

 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

 Провеждане на повече занятия навън. 

7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. 

Комуникация. Учителска стая 

 Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая. 

 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се 

спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем. 

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и 

при спазване на изискванията на МЗ. 

 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания 

и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-

голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

8. Спортни зали, стадиони, плувен басейн и друга спортна база 

 Използване на спортната база е съгласно изискванията на МЗ и ММС 

 

Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището 

 Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или 

случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните 

адреси на лицата за контакт в двете институции. 



 

 

 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови 

бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква 

училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19. 

 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка 

с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при 

съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица 

 

Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда 

от разстояние: 

 Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, 

учители – родители, учители – ученици). 

 Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта 

и уменията за саморегулация на учениците. 

 Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, 

родители за ОЕСР и на ресурси:  

o Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение 

. 

o Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци 

на учители, качени на сайта на училището, и т.н.  

o Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна 

работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на 

обучение.  

o Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с 

теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго. 

o Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони 

ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други 

електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в 

интерактивен и иновативен модел. 
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