
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

Г Л А В А  П Ъ Р В А  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

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

управлението на176 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Негован.  

(2)Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на 

училището, организацията на образователния процес, правата и задълженията на 

участниците в него.  

(3) С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за 

реализиране на основните цели и задачи на училищното образование, конкретно за 

условията на училището, произтичащи от ЗПУО и подзаконовите актове по 

прилагането му.  

 

Г Л А В А В Т О Р А  

УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА НА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕТО  

РАЗДЕЛ І  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТАТУТ  
 

Чл. 2. Училището е институция в системата на предучилищното и училищното 

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

осигуряват условия за завършване на клас и етап и за придобиване на степен на 

образование.  

Чл. 3. Училището осигурява: овладяване на общите основи и закономерности на 

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

добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

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

завършване на определените в ЗПУО степени на образование.  

Чл. 4. Училището има право да предоставя имуществото си под наем; да извършва 

педагогически услуги, ако това не е във вреда на образователния процес и при спазване 

на санитарно - хигиенните норми и изисквания; да се разпорежда самостоятелно с 

бюджетните си средства; да определя вътрешната си организация; да определя ред и 

начин за приемане на ученици в съответствие с нормативните актове; да определя 

организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание; да издава документ 

за завършен клас, етап и степен на образование.  

Чл. 5. Училището носи отговорност за: изпълнението на ДОС, засягащи дейността на 

училището; създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците по 

време на обучението и възпитанието им; за опазване на материално - техническата база 

и сградния фонд; законосъобразното изразходване на бюджетните средства; 

извършването на дейности и прояви; които противоречат на законите в страната, 

ограничават правата и свободите на личността или нарушават образователния процес. 

Чл. 6. Официалният език в системата на предучилищното и училищното образование е 

българският. 



 Чл. 7. Образованието е светско и не допуска налагането на идеологически и 

религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, 

народност, етническа принадлежност и религия.  

Чл. 8. (1) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна 

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

годишна възраст на детето.  

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

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

готовност за училище.  

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

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

установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование  

Чл. 9. Училището е юридическо лице и има : - наименование - Обединено училище “Св. 

Св. Кирил и Методий” - символи - знаме и емблема - седалище и официален адрес село 

Негован, ул. «Училищна » №6 - собствен кръгъл печат - печат с държавен герб - 

банкова сметка - шифър по Булстат  000668957. 

Чл. 10. В училището се прилага система на делегиран бюджет, която дава право на 

директора: •на второстепенен разпоредител с бюджета; •да извършва компенсирани 

промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, като уведомява за 

това първостепенния разпоредител с бюджет; •да се разпорежда със средствата на 

училището; •да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, 

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

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

подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план 

 Чл. 11. Собствените приходи на училището са: •приходите от наем на недвижими 

имоти и движими вещи; •приходите от дарения и завещания; •други приходи, 

определени с нормативен акт. 

 Чл. 12. (1) 176 ОУ ” Св. Св. Кирил и Методий“ с. Негован е общинско, според вида на 

подготовката – неспециализирано, а според степента на образование е обединено .  

(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас 

включително в два етапа, както следва: 1. начален – от I до IV клас включително 2. 

прогимназиален – от V до VII клас включително. и от 8. до 10. клас 3.първи етап на 

гимназиална степен.  

Чл. 13. 176 ОУ« Св. Св. Кирил и Методий»с. Негован е средищно училище, в което се 

обучават учениците от населени места ,където няма училище. За тях се осигурява 

обедно хранене; целодневна организация на учебния ден и транспорт за учениците.  

 

Г Л А В А Т Р Е Т А 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ РАЗДЕЛ І 

ПОСТЪПВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИСЪСТВИЕ 
Чл. 14. В училището се осъществява задължително предучилищно образование за деца 

навършили 5 и 6 годишна възраст.  

Чл. 15. Децата за предучилищно образование се записват след писмено подадено 

заявление от родителя в срок от 15 април до 15 юни. При останали свободни места 

записването продължава до попълването им. Чл. 16. Преместване на деца от 

подготвителна група може да се осъществява през цялата година.  



Чл. 17. (1) Децата от подготвителната група могат да отсъстват само по здравословни 

или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, 

както и по семейни причини. 

 (2) Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не 

повече от 10 дни с писмено уведомяване от родителите най-късно един ден преди 

началото на отсъствието им.  

(3) Отсъствие на децата е допустимо и за времето на ваканциите, определени в 

училищното образование със заповед на министъра на образованието и науката.  

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Чл. 18. Предучилищното образование се организира в групи.  

Чл. 19. Броят на групите и броят на децата в група се определят от директора на 

училището след съгласуване с педагогическия съвет.  

Чл. 20. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.  

(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с 

продължителност 12 месеца. 

 (3) Учебната година включва учебно и неучебно време.  

Чл. 21. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май 

на следващата календарна година.  

(2) Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни.  

(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната 

седмица. 

 (4) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 

от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни 

дни са учебни за децата. 

 Чл. 22.(1)Предучилищното образование в 176 ОУ« Св. Св. Кирил и Методий»“ се 

осъществява при полудневна организация. 

 (2) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди 

обяд през учебната година. 

 (3) В полудневната организация в учебно време се редуват основна и допълнителна 

форма на педагогическо взаимодействие , като се осигуряват и условия и време за игра 

и почивка, време за закуска и дейности по избор на детето. 

 (4) В неучебно време се осигуряват само допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие  

(5)Началният час на сутрешния прием е 8.00 ч., а крайният час на изпращането на 

децата за деня е 13.30 ч.  

 

РАЗДЕЛ ІІI 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 23. (1) Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителя на 

групата в началото и в края на учебното време по образователните направления.  

Чл.27. Формите на обучение са дневна, индивидуална, самостоятелна, комбинирана. 

Изборът на формата на обучение за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име 



от техните родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните 

родители. Формите на обучение в 176 ОУ« Св. Св. Кирил и Методий» са: дневна и 

самостоятелна.  

Чл.28. Дневна форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или 

модули.  

Чл.29. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7 и 

17 ч. в учебните дни. Чл.30. 

 (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити 

за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.  

(2) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със 

заповед на директора на училището.  

Чл.30. (1) Самостоятелната  форма  на  обучение  включва самостоятелна подготовка и 

изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен 

план.  

    (2) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със  

заповед на директора на училището. 

 (3) Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение, 

подават писмено заявление в срок до 15.09. до директора на училището по образец, 

което се регистрира във входящата кореспонденция.  

Чл.31. (1) Самостоятелната форма на обучение се организира за:  

1.ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 

комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2.ученици с изявени дарби; 

 Чл.32. Ученици, които се обучават в дневна или в самостоятелна форма на обучение, 

могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. 

Чл.33.Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, 

когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение  

Чл.34. (1) Изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 

2020/2021 година се провеждат в следните сесии:  

Януарска – до 30 януари 2021г 

 Юнска - до 30 юни 2021 г  

Септемврийска - до 15 септември 2021 г  

(2) Родителят или настойникът на ученика, обучаван в самостоятелна форма на 

обучение, подава заявление до 10/десет/ работни дни преди началото на всяка сесия до 

директора на училището.  

(3)Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити за определяне на 

годишна оценка върху учебното съдържание, включено в учебната програма по 

съответния учебен предмет и за съответния вид подготовка съгласно Училищния 

учебен план. 

 (4) Изпитите се провеждат от  

1.училищна комисия по организирането на изпита  

2.училищна комисия по оценяването  

(5)Директорът определя училищна комисия по организиране на изпита ,в състава на 

която не могат да се включват лица, които заемат учителска длъжност по учебния 

предмет , по който се провежда изпитът.  

(6)Директорът определя училищна комисия по оценяването, състояща се най-малко от 

двама членове, единият от които е председател; от включват лица, които заемат 



учителска длъжност по учебния предмет ,по който се провежда изпитът в същото или в 

друго училище. Утвърждава задачи, материали и критерии за оценяването на изпитите. 

(7) Директорът на училището определя графика, условията и реда за провеждане на 

изпитите за провеждане на сесиите за изпитите на учениците в самостоятелна форма на 

обучение. 

 (8) Директорът определя за всеки изпит датата на провеждане, началния час, съставът 

на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за 

проверка на изпитните работи ,срокът и мястото за оповестяване на резултатите от 

изпита. 

 (9)Съобщение за датата ,мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото 

за оповестяване на резултатите ,се публикува на интернет страницата на училището и 

се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата на 

провеждане на изпита. 

 (10)Учениците в самостоятелната форма на обучение се подготвят самостоятелно, като 

имат право на консултации. 

 (11) Изпитите в процеса на училищното обучение са писмени.  

(12) В писмена форма в начален етап се провеждат изпити по математика, човекът и 

природата, човекът и обществото, околен свят. 

 (13) Продължителността на изпитите, които се провеждат в писмена форма в начален 

етап са с продължителност един астрономически час.  

(14) В начален етап се провеждат като практически изпитите по следните учебните 

предмети •физическо възпитание и спорт, •музика •изобразително изкуство 

•технологии и предприемачество/ домашен бит и техника. 

 (15) Продължителността на изпитите в начален етап, които се провеждат като 

практически са с продължителност един астрономически час.  

(16) В начален етап като комбинация от писмена и устна част се провеждат изпитите по 

следните учебните предмети: •български език и литература •чужди езици  

(17) Изпитите в начален етап, които се провеждат като комбинация от писмена и устна 

част са със следната продължителност: •40 минути за писмената част •до 20 минути за 

устната част  

(18) В писмена форма в прогимназиален етап се провеждат изпити по следните 

учебните предмети •български език •математика •човекът и природата •география и 

икономика •история и цивилизация •биология и здравно образование •химия и опазване 

на околната среда •физика и астрономия 

 (19) Продължителността на изпитите в прогимназиален етап, които се провеждат като 

писмени са с продължителност два астрономически часа.  

(20) В прогимназиален етап като комбинация от писмена и устна част се провеждат 

изпитите по •чужди езици  

(21) Изпитите в прогимназиален етап, които се провеждат като комбинация от писмена 

и устна част са със следната продължителност: •90 минути за писмената част •до 30 

минути за устната част 

 (22) В прогимназиален етап като комбинация от писмена и практическа част се 

провеждат изпитите по •музика •изобразително изкуство •технологии и 

предприемачество •информатика и информационни технологии 

 (23)Изпитите в прогимназиален етап V-VII клас, които се провеждат като комбинация 

от писмена и практическа част са с продължителност до 90 минути. 

 (24)Оценката от изпитите в процеса на училищното образование се формира като 

средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяване 

(25)Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл.49 

ал.2 т.1 от ЗПУО ( ученици ,за които оценката на РЦПППО ,е установила, че съобразно 



образователните им потребности могат да се обучават в център за специална 

образователна подкрепа). 

РАЗДЕЛ ІV 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 
Чл. 35. (1) Училищното образование се организира в последователни класове. 

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

 (3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година с изключение 

на случаите, предвидени в закона за предучилищното и училищното образование за 

самостоятелната форма на обучение.  

Чл. 36. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в зависимост от броя им, се 

организират в паралелки.  

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

поставят след номера на класа.  

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на 

групи. 

 

РАЗДЕЛ V 

УЧЕБНО ВРЕМЕ 
Чл. 37. (1) Училищното образование се организира в учебни години. 

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

часове, както и ваканции. 

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

Чл. 38 .Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от 

І до VІI клас при желание на родителите. 

Чл. 39 . През учебната 2020/2021 година учениците ползват следните ваканции, 

съгласно Заповед №РД-09-2118/28.08.2020 г на министъра на образованието и науката: 

есенна – от 30.10.2020 г. до 01.11.2020 г. включително 

Коледна – от 24.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително 

междусрочна – от 30.01.2021г. до 03.02.2021 г. включително  

пролетна – от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително. 

Чл.40. Неучебните дни за учебната 2020/2021 учебна година съгласно Заповед № РД-

09-2118/28.08.2020 г на министъра на образованието и науката са:  

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ; 21.05.2021 г. – Втори ДЗИ ; 25.05.2021г. - неучебен, но 

присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности; 16.06.2021г. – НВО по 

БЕЛ VII клас; 18.06.2021г. – НВО по математика VII клас 

Чл.41. Учебните занятия са с продължителност както следва: за І – ІII клас – 32 учебни 

седмици; IV – VІІ клас – 34 учебни седмици. 

 Чл. 42. Учебните седмици се разпределят в два учебни срока, както следва:  

•І учебен срок –с продължителност 18 учебни седмици; 

 •ІІ учебен срок –І - ІII клас - 14 учебни седмици; IV-VI – 16 учебни седмици; VII – 18 

учебни седмици 

Чл.43. Продължителността на учебната седмица е пет учебни дни. 

 Чл.44. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, 

със заповед на министъра на образованието и науката.  

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 

от Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно 

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



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

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

уведомява началника на регионалното управление на образованието.  

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

преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с 

нормативен акт.  

Чл.45. (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да 

бъде повече от: 22 учебни часа - в І и ІІ клас; 25 учебни часа – в ІІІ и ІV клас; 30 учебни 

часа – в V, VІ, VІІ и VІІІ клас  

(2) За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна седмица за 

всеки клас се предвижда по един учебен час, който е извън часовете, определени в 

учебния план;  

(3) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в училищния учебен план 

включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно развитие 

на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, 

включително чрез ученическото самоуправление. 

 (4)Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо - физическите 

особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в 

съответствие с изискванията на Наредба на Министъра на здравеопазването и се 

утвърждава от директора на училището не по- късно от три дни преди започване на 

всеки учебен срок.  

Чл.46. (1) Продължителността на учебния час в дневна форма е: 35 минути – в І и ІІ 

клас; 40 минути – в ІІІ и ІV клас; 40 минути – в V – VІІ клас.  

(2) При целодневна организация на учебния ден продължителността на учебния час в V 

– VІІ клас е 40 минути.  

(3) Почивките между учебните часове са с продължителност не по- малко от 10 и не 

повече от 30 минути.  

Чл.47. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки 

учебен час по чл. 48, ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути от директора на 

училището със заповед.  

(2)В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на 

самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и спорт при целодневна 

организация на учебния ден. 

 (3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на РУО до 

края на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за 

уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване на транспорт на пътуващите 

ученици. 

Р А З Д Е Л VI 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА 
 Чл. 48. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и 

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

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

образование. 

 (2) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна.  

Чл.49.(1)Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 

компетентности:  

1.компетентности в областта на българския език;  

2.умения за общуване на чужди езици;  

3.математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните 

науки и на технологиите; 



 4.дигитална компетентност;  

5.умения за учене;  

6.социални и граждански компетентности;  

7.инициативност и предприемчивост; 

 8.културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;  

9.умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и 

спорт. 

 (2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 

общообразователни учебни предмети.  

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

както и общообразователните учебни предмети се определят с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

 Чл. 50. (1)Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по 

всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират 

компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението 

 Чл. 51.(1) Училището разработва училищен учебен план съобразно интересите на 

учениците и възможностите си. Учебният план съдържа наименованията на учебните 

предмети, включени в задължителната подготовка, разпределението на учебните 

предмети по класове, годишния брой часове за изучаването на учебните предмети по 

разделите: А-задължителни, Б-избираеми и В-факултативни учебни часове, график на 

учебната година и описание на организацията на обучението в училище.  

Р А З Д Е Л VII 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА 

УЧЕНИЦИТЕ 
Чл. 53. Оценяването на постигнатите резултати на учениците, които през учебната 2018 

- 2019 г, постъпват в I и V клас, се осъществява съгласно НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 

г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.  

Чл. 54. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които 

може да се поставят, са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).  

(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните 

резултати от обучението, е: отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати 

от учебните програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и 

ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да 

ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. 

Действията му са целенасочени и водят до краен резултат; много добър – ученикът 

постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В знанията 

има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и 

повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при 

решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са 

изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са 

целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации 

може да не е съвсем точен; добър – ученикът постига преобладаващата част от 

очакваните резултати от учебните програми. Демонстрира знания и умения с малки 

пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при 

прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. Усвоени са 

преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в 

рамките на изученото водят до краен резултат; среден – ученикът постига само 

основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си той има сериозни 



пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от 

компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски 

и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и 

изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до 

краен резултат; слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните 

програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на 

позитивен измерител „среден“.  

Чл. 55. (1) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване 

се установява входното равнище на учениците по учебните предмети, които са 

изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.  

(2) Текущото изпитване за установяване на входното равнище има диагностична 

функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за 

преодоляването им. 

 (3) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по 

които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда 

текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.  

Чл. 56. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет за 

всеки учебен срок е / V клас/ : •две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани 

по училищен учебен план с до два учебни часа седмично; •три текущи изпитвания по 

учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа 

седмично; •четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен 

учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.  

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания не се включва текущото 

изпитване за установяване на входното равнище на учениците. 

 Чл.57 Оценяването на постигнатите резултати на учениците, които през учебната 2018 

- 2019 г, постъпват в  IV  клас се осъществява съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за 

системата за оценяване /съгласно § 24 ал (2) на Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за предучилищното и училищното образование и § 6 и § 7 НАРЕДБА № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/.  

Чл.58 (1) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е: •за 

учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часове 

седмично - две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически 

изпитвания; •за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа 

седмично - две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически 

изпитвания; •за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа 

седмично – две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо 

изпитване, с изключение на производствена практика; •за учебен предмет, който по 

учебен план се изучава с един учебен час седмично - една оценка от устно изпитване и 

една оценка от писмено или практическо изпитване; •по учебния предмет „Физическо 

възпитание и спорт“ и по учебна практика - три оценки от практически изпитвания.  

Чл. 59. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на 

следните изисквания: 1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от 

една класна или една контролна работа в един учебен ден; 2. за една и съща паралелка в 

една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни или контролни 

работи; 3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.  

(2) Графикът за класните и контролните работи се изготвя по предложение на 

учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до 

две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в 

училището. (3) За графика на класните работи учителите по съответния учебен предмет 

информират учениците, а класните ръководители - родителите.  



(4) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.  

(5) Класната работа по български език и литература се провежда в два слети часа. 

 (6) Класната работа по математика се провежда за един учебен час.  

Чл. 60. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия 

учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за подпис от родителя. 

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, 

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

изводи.  

(3) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната 

година.  

Чл.61 (1) Национални външни оценявания в системата на училищното образование се 

провеждат в края на: 1. началния етап на основната степен на образование; 2. 

прогимназиалния етап на основната степен на образование; и включват учениците, 

които в съответната учебна година се обучават в дневна форма на обучение съответно в 

IV, VII  

(2) Националното външно оценяване в края на IV клас се провежда като писмени 

изпити по учебните предмети български език и литература и математика и се 

провеждат под формата на тест. Министърът на образованието и науката със заповед 

може да определи и други учебни предмети извън посочените.  

(3) Националното външно оценяване по български език и литература и по математика в 

края на VII клас, въз основа на което се осъществява приемането на ученици на места 

по държавния план-прием през учебната 2020 - 2021 година а се провежда под формата 

на тест, който включва два модула: 1. първи модул - насочен към установяване на 

усвояването на учебното съдържание, заложено в учебната програма за задължителна 

подготовка по съответния учебен предмет - български език и литература или 

математика, за VII клас; 2. втори модул - включващ допълнителни задачи, чрез които се 

проверява прилагането на знанията и уменията, придобити в обучението от V до VII 

клас включително.  

Р А З Д Е Л VІII 

ЗАПИСВАНЕ ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕПАП И СТЕПЕН 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 Чл.62 (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас 

Чл.63 (1) Условията и реда за приемане и преместване на учениците се определят с 

ДОС за организацията на дейностите в училищното образование- Наредба 

№10/01.09.2016 г  

Чл.64 (1)Учениците постъпват в 176ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ на местата, 

определени с училищния план-прием за I и V клас.  

(2) За останалите класове се приемат при наличието на свободни места в паралелките 

след подадено заявление по образец до директора на училището  

Чл. 65 (1) Ученик се отписва от училището, когато:  

1. се премества в друго училище;  

2. се обучава в дневна, комбинирана форма и не е посещавал училището по 

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

3. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три 

поредни сесии.  

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

директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и 



органите за закрила на детето. Чл. 66.Учениците може да се преместват, както следва: 

(1) от I до VI клас – през цялата учебна година 

 (2) от VII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.  

Чл.67 (1) Учениците се преместват в друго училище при спазване на следните условия 

и ред: 

 1.Родителите подават писмено заявление до директора на приемащото училище 

2.Директорът на училището ,където родителите искат да преместят ученика, издава до 

три работни дни служебна бележка ,с която потвърждава възможността за записване на 

ученика.  

3.Родителят подава писмено заявление за преместване до директора на училището, 

където се обучава неговото дете, като прилага служебната бележка от училището, 

където ще се премества.  

4.Директорът на училището, в което се е обучавал ученика, до три работни дни 

предоставя на родителя/настойника удостоверение за преместване и копие от 

училищния учебен план, по който се е обучавал ученика.  

5.До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване 

родителят/настойникът представя на директора на приемащото училище получените 

документи за записване в новото училище.  

6. Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед 

условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника, който подписва 

декларация за информирано съгласие ако съществуват различия в учебния план в 

приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива  
 

Р А З Д Е Л  VІІ 

ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 75. (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 

1.поправителни изпити; 

2.изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас; 

                       3.изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на втори 

гимназиален етап на средно образование. 

Чл.76. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка 

по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни 

часове, е слаб (2).    

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

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

вид подготовка. 

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

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

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

по ред, определен със заповед на директора на училището. 

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

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

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

училището, но не по-късно от 10 октомври. 

Чл. 77. Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет се полагат от: 



(1)   учениците, чиито отсъствия от учебни занятия надхвърлят 25% от учебните 

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

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

поради невъзможност да бъдат осъществени  минималният брой текущи изпитвания 

при спазване на принципа за ритмичност; 

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

включено в учебната програма по съответния учебен предмет изучавано през 

съответния учебен срок. 

Чл. 78.  Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет  се полагат от 

 учениците в самостоятелна форма на обучение. Изпитът се полага върху учебното 

съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за 

съответния клас и за съответния вид подготовка. 

Чл. 79. (1) Изпитите в процеса на обучение се провеждат от: 

1.училищна комисия по организирането на изпита; 

2.училищна комисия по оценяването. 

              (2) В състава на комисията по организиране на изпита не може да се включват 

лица, които заемат учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда 

изпитът. 

               (3)В състава на комисията по оценяване се включват лица, които заемат 

учителска длъжност в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се 

провежда изпитът. 

               (4) Комисията по организиране на изпита и комисията по оценяване  се състоят 

най-малко от двама членове, единият от които е председател. 

               (5) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и 

мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в 

училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита. 

Чл. 80.Изпитните материали и конкретните правила за оценяване на изпитите  се 

изготвя от председателя на комисията по оценяване и  се утвърждават от директора на 

училището. 

 

 

 

Р А З Д Е Л VІІІ 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ  
Чл. 81. (1) Училището изготвя етичен кодекс на училищната общност, който се приема 

от представители на педагогическия съвет, настоятелството, учениците  и обществения 

съвет. 

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

се поставя на видно място в училищната сграда. 



             (3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. 

Чл.82. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование 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 всяко дете и на всеки ученик. 

               (3) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език 

                        4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат 

извън редовните учебни часове 

5. консултации по учебни предмети 

6. кариерно ориентиране на учениците 

7. занимания по интереси 

8. библиотечно-информационно обслужване 

9. грижа за здравето 

                     10.дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение 

11.ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

12.логопедична работа. 

 (3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в  училището работят 

педагогически съветник и ресурсни учители. 

Чл. 83.(1)Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва работа с дете и 

ученик по конкретен случай  и ресурсно подпомагане, което се предоставя на  деца и 

ученици със специални образователни потребности ,в риск, с изявени дарби или с 

хронични заболявания. 

Чл.84.(1)Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно 

развитие в училището. 

             (2) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на 

директора за определено дете или ученик. 

             (3) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се 

включва педагогическия съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и 

други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на 

органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

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

при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на 

приобщаващото образование и с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 85. Екипът за подкрепа за личностно развитие  в училището: 



1.  идентифицира затрудненията на детето или ученика, свързани с развитието, 

обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2.  извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика; 

3.  изготвя и реализира план за подкрепа; 

4.  извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 

5.  изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Чл. 86. (1)  В подготвителната група и в паралелка в училището може да се обучават до 

 три деца и ученици със специални образователни потребности. 

(2) Обучението на деца и ученици със специални образователни потребности 

задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето и 

ученика. 

Чл. 87. (1) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават 

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

които  са: “постига изискванията”, “справя се” и “среща затруднения”. 

           (2) Когато се установи, че учениците са постигнали изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с 

количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна 

програма се преустановява. 

Чл. 88. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. 

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

има годишна оценка “слаб (2)” по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за 

личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна 

програма по съответния учебен предмет. 

          (3)Когато за ученика със специални образователни потребности не е разработена 

индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка “слаб (2)”, 

през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен 

предмет. 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

РАЗДЕЛ   I 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 89. На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 

родителите, административните органи и обществеността. 

Права и задължения 

 Чл. 90.  Педагогическите специалисти имат следните права: 



 

принципите и целите, определени в ЗПУО; 

тие на  училището; 

задължения; 

 

 

Чл. 91.  Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

ат обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с 

държавните образователни стандарти; 

на други дейности, организирани от институцията; 

 и достойнството на децата, учениците и другите участници в 

предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни; 

развитие на училището и специфичните потребности на децата и учениците, с които 

работят с цел подобряване качеството на образованието им. 

Чл. 92.При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, 

заместник-директорът без норма преподавателска работа и главният счетоводител имат 

право на представително облекло за календарната  година при условия и по ред, 

определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с 

министъра на финансите. 

Чл. 93. Педагогическите специалисти не могат да извършват срещу заплащане обучение 

или подкрепа на ученици, с които работят в училището, ако това заплащане е от името и за 

сметка на учениците, включително със средства от училищното настоятелство. 

Чл. 94. В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият 

специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството 

дали срещу заплащане от името и за сметка на учениците през предходната учебна година е 

извършвал обучение или подкрепа на ученици и че това не са били ученици, с които 

педагогическият специалист е работил в  училището в същия период. 

Чл.95. (1) Длъжността „учител“ включва следните функции: 

                     1.планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, 

индивидуалните особености и специални образователни потребности на децата и 

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, които насърчават развитието на децата или на учениците, на коректни 



взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и 

ученик, така и между самите ученици; 

                    3. оценяване напредъка на децата и  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 и  учениците; 

                   5.  контролиране и отчитане участието на децата и учениците в образователния 

процес и своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и възникнало 

проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; 

                 6.    отговорност за живота и здравето на децата и 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; 

                10.   участие в провеждането на национално външно оценяване и държавни 

зрелостни изпити и държавни изпити  като квестори, оценители, консултанти и други; 

               11.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. 96. Длъжността “старши учител” включва и функции, свързани с: 

       1.  провеждането на вътрешно институционалната квалификация по съответните 

образователни направления и учебен предмет; 

2.  организиране и подготовка на: 

                  а) изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за оценяване на 

знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет; 

                б) диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и 

необходимостта от допълнителна работа; 

              в) външно оценяване и държавни зрелостни изпити; 

               г) училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни форми 

и дейности; 

              3.       обобщаване и анализиране на резултатите, получени от: а) проследяването на 

постиженията на децата по възрастови групи; 

              б) оценяването на входното и изходното равнище и от външно оценяване по 

съответния учебен предмет  на ниво клас; 

Чл. 97. Длъжността “главен учител” се осъществява чрез функции, свързани с: 

                   1.  подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията, в 

актуализирането й и в отчитането на изпълнението й; 

                  2.   планирането на вътрешно институционалната квалификация и в 

организиране и координиране на методическата дейност; 



                 3.организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, 

ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни 

методи за работа с децата и учениците; 

                4.организиране и координиране на дейностите, свързани с: а) провеждане на 

национално външното оценяване в училището; б) обобщаване на резултатите от 

националното външно оценяване за училището и изготвянето на анализи;  в) провеждане на 

олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато 

областен или национален кръг се провеждат в училището. 

                 5.консултиране на лицата, заемащи длъжността “учител” и длъжността “старши 

учител” в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на 

децата и учениците; 

                  6.   подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността “учител” и 

длъжността “старши учител” по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и 

диференцирано заплащане. 

Чл. 98. (1) Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат и 

следните допълнителни функции: 

          1.формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен 

организационен климат, като поощряване на уменията на учениците за общуване и за 

интегриране в училищната и социалната среда; 

            2.а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други; 

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната 

общност съвместно с учениците; 

3.своевременното  информиране  на родителите за: 

а) програмната система, по която работи подготвителната група и с училищния учебен 

план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписание и 

възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на 

занимания по интереси; 

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за 

спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към 

училищната общност; 

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

детето или ученика, за определения график на допълнителното обучение и на 

допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси; 

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

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

заложбите и на уменията им; 

5.прави мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на 

санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“ на ученик 

във връзка с неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение; 



6.спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или 

паралелката. 

Чл. 99. (1) Длъжността „учител – ЦОУД/ПИГ“ включва следните функции: 

1.планиране, организиране и ръководство на самоподготовката на учениците и насочване 

към занимания, свързани с потребностите и интересите им; 

2.подпомагане и подкрепа на учениците по време на самоподготовката им и проверяване на 

резултатите от самостоятелната им работа и на степента на усвояване на предвидените 

компетентности; 

3.организиране на различни форми на работа за социализиране на учениците и формиране 

на култура на поведение, оказване на необходимата подкрепа и съдействие за 

пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно 

специфичните им потребности; 

4.осигуряване на допълнително обучение и консултации на учениците за 

повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти, за развиване на 

умения и придобиване на необходимите познания за справяне с проблеми чрез предлагане 

на подходящи и алтернативни подходи за решаване им, насочване на учениците към 

конструктивно поведение, самостоятелност и самоконтрол; 

5.координиране, съгласуване и съобразяване на дейността с институционалната политика, 

мотивиране и стимулиране развитието и напредъка на учениците; 

6.взаимодействие с учителите и другите педагогически специалисти като част от екипната 

работа за обсъждане на проблеми, консултиране и обмяна на добри практики при работата 

им с едни и същи ученици с цел повишаване на ефективността от педагогическите 

подходи; 

7.информиране и провеждане на индивидуални консултации с родителите на учениците за 

запознаване с успеха и развитието на децата им, за спазването на правилата и 

приобщаването им към общността. 

       (2)Длъжността „старши учител – ЦОУД“ наред с функциите по ал. 1, включва и 

следните функции: 

1.         провеждане на вътрешно институционалната квалификация, в разработването и 

изпълнението на Етичния кодекс на общността, правилника за дейността на училището и 

на правилата за осигуряване на безопасна и здравословна среда и др.; 

2.         създаване на подходяща образователна среда за развитие на дейности по интереси 

през свободното време на учениците и за кариерното им ориентиране. 

Чл. 100. Пeдагогическият съветник в училището изпълнява функции свързани с: 

1.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 лични, социални или поведенчески проблеми, 

които се отразяват на обучението, поведението и социализирането на децата и учениците; 

3.посредничество при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или 

друг педагогически специалист, родител както личностни, така и на ниво общност; 



4.подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с обучението, възпитанието 

и социализацията им и ги насочват в 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, участват в разработването и изпълнението на 

програми за противодействие и на мерки за въздействие; 

6.участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в училището, който 

извършва оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик за предоставяне на 

допълнителна подкрепа; 

7.участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на 

проблемното им поведение чрез посредничество, консултиране, включване в дейност в 

полза на групата или паралелката; 

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 информират и консултират учениците в 

техния избор на обучение или образование; 

10.осъществяване на връзката между родителите и училището за целите на координацията 

и комуникацията в работата по отделен случай на ученик; 

11.сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участват в 

междуинституционални екипни срещи. 

  

Повишаване на квалификацията 

Чл.101.  Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията 

си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 

подготовка на децата и учениците. 

Чл.102. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти  се измерва 

чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. 

Чл.103. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си в не по-

малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране /4 години/ и в не по-малко от 

16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Чл.104.  Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически специалист 

отразява в професионалното си портфолио. 

 

Поощряване и награждаване 

Чл.105. (1) Педагогическите специалисти се поощряват и награждават с морални и 

материални отличия и награди: 

ü  за високи постижения в предучилищното и училищното образование; 

ü  за съществен принос в областта на образованието и издигане престижа на училището; 

ü  за цялостна високо професионална трудова дейност в системата на предучилищното и 

училищното образование 



(2) Награждаването се осъществява със заповед на директора по решение на 

педагогическия съвет. 

Р А З Д Е Л    ІІ 
Ученици. Права и задължения. Поощряване и награждаване. 

Санкции 
  Чл. 106. Учениците имат следните права: 

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

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

       3.да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в 

избираемите и във факултативните учебни часове /СИП/; 

4.да получават библиотечно-информационно обслужване; 

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

задълженията си; 

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

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

професия; 

       8.да участват в проектни дейности; 

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

избираемите и за факултативните учебни часове/СИП/; 

     10.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; 

        11.да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

Чл. 107. 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 носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището; 

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

наркотични вещества; 

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

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

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

книжка и бележника за кореспонденция; 

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

10.да спазват правилника за дейността на училището; 

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

учебните часове; 



12.да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове; същите да бъдат 

оставени за съхранение при портиера до приключване на учебните занятия; 

13.да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

ученик и на добрите нрави; 

14.да   опазва   материално-техническата   база   и   чистотата   на територията   на 

училището. Когато увреди училищно имущество да го възстанови в срок до 5 дни или да 

заплати цената по възстановяването му.  

при изгубване или при установяване на негодност на употреба на учебниците за 

следващата година, ученикът (неговите родители, настойници) е длъжен за възстанови 

стойността му 

15.при преместване в друго училище по време на учебната година ученикът и неговите 

родители са длъжни да върнат взетите учебници и помагала на класния ръководител 

16.да не употребява неприличен, вулгарен или заплашителен език на територията на 

училището, което представлява основание за дисциплинарни действия. 

17.да не дава невярна информация на преподавателите, укрива и фалшифицира училищни, 

служебни и лични документи 

19.да не присвоява училищна или чужда собственост със или без прилагането на сила, 

насилие или заплаха. Прояви от този род се считат за особено тежки дисциплинарни 

нарушения. 

20.да не  уврежда умишлено училищна собственост, библиотечни книги и учебници или 

оборудване. Той  е материално отговорен за нанесените щети като ги възстановява или 

заплаща в петорен размер в определен от директора срок, а също така подлежи на 

дисциплинарни действия Когато не е установен прекият извършител на повредата, 

възстановяването на щетата се поема от целия клас. 

21. да идва в училище 15 минути преди започване на учебните занятия; Да влиза в клас 

след биенето на първия звънец и до идването на учителя да подготви необходимите за часа 

пособия 

22. дежурният ученик е длъжен да почиства дъската преди и по време на часа; да 

информира учителя за отсъстващи ученици; да помага на учителя при провеждането и 

организацията на учебната работа; да отговаря за хигиената и нанесените материални щети 

в класната стая и кабинетите. При констатиране на подобно нарушение е длъжен веднага 

да уведоми класния ръководител. 

23.да представи в срок от три дни оправдателен документ след отсъствие 

24.в часа по ФВС ученикът да бъде със спортен екип и спортни обувки. В противен случай 

часът се счита за неприсъствен и в дневника се вписва неизвинено отсъствие; 

25.да се запознае с инструктажа за безопасност в часовете по физическо възпитание и 

спорт, информационни технологии ,бит и технологии и да го изпълнява. В началото на 

учебната година срещу подпис удостоверява, че е запознат и е длъжен да спазва  правилата 

за безопасност в часовете по физическо възпитание и спорт, информационни технологии , 

бит и технологии. 



26.да пази личните си вещи, да не ги оставя без надзор. За изгубени вещи училището не 

носи отговорност; 

27.да се явява пред Педагогическия съвет, комисията за превенция на противообществени 

прояви или училищното настоятелство винаги, когато е повикан; 

28.след завършване на учебните занятия  и извънкласните форми да напусне района на 

училището. 

         29.при обявени общоучилищни мероприятия (екскурзии, чествания и други) да 

изпълнява указанията на класния ръководител или други учители, както и на 

ръководството на училището       

         30.при посещения на културни институти или на обществени места, при пътуване с 

обществен транспорт да съблюдават общоприетия ред, пазейки авторитета и името на 

училището; 

 Чл.108. (1) Поведение по време на учебен час: 

1.Когато учителят влиза в час, учениците стават и го поздравяват. По този начин 

поздравяват и всеки възрастен, влязъл в часа. 

2.По време на час не се шуми, не се отвлича вниманието с разговори и игри, които не са 

свързани с пряката урочна работа. 

3. Ако ученикът иска да зададе въпрос или да отговори на  въпрос, то той вдига ръка. 

4.Ако по време на час на ученикът му се наложи да излезе, то той задължително иска 

разрешение от учителя. 

5.Ученикът не стои в час с шапка или качулка. 

6.Носи и представя ученическата си книжка при поискване от учителя. 

  

Чл.109 (1) Поведение по време на междучасие: 

1.Учениците могат да се придвижват свободно из цялата сграда, с изключение на местата, 

забранени с цел осигуряване на тяхната безопасност. 

2.Да не тичат,  блъскат и бутат, да хвърлят предмети из класните стаи и коридорите на 

училището. 

3.По време на междучасие на учениците се забранява да напускат територията на 

училището без разрешението на класния ръководител. 

4.По време на междучасие на учениците се забранява тичат по стълбите, да сядат и да се 

пързалят по первазите, да се надвесват над первазите и през прозорците. 

5.По време на междучасие на учениците се забранява да пускат силно музика, дразнеща 

останалите около тях. 

  6.Не се допускат ученици със закуски в час. 

Чл.110 (1)Поведение в павилиона: 

1.Закуски се купуват до биенето на първия звънец. 

2.Учениците се подчиняват на изискванията на дежурния учител. 

3.Да се хранят  само на определените за целта места. 

4.Почистват след себе си, хвърлят отпадъците само в кошчетата за боклук. 

5.Забранява се присвояването или харченето на пари на друго дете. 



Поощряване и награждаване 

Чл.111 (1) За отличен успех, за високи постижения в дадена научна дисциплина, за 

успешно представяне на състезания, конкурси и олимпиади учениците получават морални 

и материални награди: 

         (2) Наградите се присъждат от ПС по предложение на класния ръководител, 

административното ръководство или УН. 

                 (3)Директорът  може да изпраща поздравителен адрес  до родителите за достойни 

прояви на техните деца. 

  

 

Механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците 

Чл. 112. При ниско нарушаване на правилата - вербален и социален тормоз /псуване, 

обидни думи, подигравки, унижаване, етикетиране, заплаха, нарушаване на дисциплината в 

час, повреждане на лични вещи, разпространение на слухове, насърчаване на другите да 

отхвърлят някого от приятелската среда, изнудване и други подобни / се  провежда 

индивидуален разговор с ученика и родителите му от класния ръководител при първо 

нарушение, а при второ – разговорът се провежда от педагогическия съветник. 

Чл. 113. При средно нарушаване на правилата  /повтаряне на едни и същи нарушения на 

правилата от ниското ниво, както и леки физически наранявания и други посегателства над 

личността/ се съставя протокол за проблемно поведение от класния ръководител/учителя и 

училищният координационен съвет за справяне с насилието провежда разговор с 

родителите на ученика. 

Чл. 114. При сериозно нарушаване на правилата /многократно нарушаване на правилата от 

ниското ниво, всички форми на физическо насилие, злоупотреба със сила и изявен 

психически тормоз/ се съставя протокол за проблемно поведение, провежда се разговор с 

родителите и ученикът се насочва към общинската комисия за БППМН. По предложение 

на училищния координационен съвет за справяне с насилието може да стартира процедура 

по налагане на наказание съгласно ЗПУО  и ПУДУ. 

Санкции на учениците 

Чл.115. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в Правилника за 

дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците се 

налагат следните санкции: 

       1.забележка; 

                              2.преместване в друга паралелка в същото училище; 

                              3.предупреждение за преместване в друго училище; 

                              4.преместване в друго училище; 

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

отстрани до края на учебния час. 



(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 за 

отстраняването му. 

(4)Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на 

ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение и се уведомява родителят. 

(5)За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване 

на проблемно поведение. 

(6) Отстраняване на ученик от час, както и  отстраняване от училище  ,когато се яви в 

училище с облекло и вид ,които са в нарушение на правилника , не се налагат на 

учениците от начален етап. 

(7) Санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и  „преместване в друго 

училище“ , не се налагат на учениците от начален етап. 

Чл.116. (1) Санкцията „забележка” се прилага при: 

1.  допуснати  5  1/3   неуважителни / неизвинени/ отсъствия 

2.  отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете; 

3.  умишлено увреждане на училищно имущество 

4.употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището; 

5.създаване на пречки на учителя при изпълнение на  служебните му задължения; 

6.неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището във връзка с 

осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

7.непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка, вписване на оценки и 

подпис от родителя, както и несвоевременно представяне на документите за извиняване на 

направените отсъствия. 

      (2) Санкцията „преместване в друга паралелка” се налага  при повтаряне  

нарушенията  на правилника за дейността на училището. 

(3) Санкцията „предупреждение за преместване в друго училище”  се прилага при: 

1.  Системност  на нарушенията   

2.  При направени 10 1/3  неизвинени отсъствия  

     3.Отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, 

уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището. 

  4.Предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалното протичане на учебните 

часове и реда в сградата и района на училището. 

     5.Влизане в часовете в нетрезво състояние и след употребата на наркотични средства. 

     6.Организиране на колективни бягства от учебни часове. 

     7.Фалшифициране на училищна документация 

(4) Санкцията „преместване в друго училище”  се прилага при: 

1.  За допуснати над 15 неизвинени отсъствия  

         2.Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в 

сградата и района на училището. 



    3.Хулигански, вандалски прояви, системно уронващи престижа, авторитета и доброто 

име на училището. 

  4.Физическо посегателство над ученик, преподавател, или служител. 

 5.Системно създаване на конфликти, пречещи на преподавателя да изпълнява служебните 

си задължения,  с което се цели злепоставяне и уронване на достойнството му 

Чл. 117. (1) Ученик,  отстранен от час няма право да напуска територията на училището 

по времето на отстраняването си. 

(2)След приключване на учебния час, от който е отстранен  ученика, учителят по 

съответния предмет  е длъжен да уведоми класния ръководител за причината за 

отстраняването му. 

(3)До края на учебните занятия класният ръководител е длъжен да уведоми  родителите за 

направеното нарушение. И да предприеме дейности за преодоляване на проблемното 

поведение на ученика. 

(4) Класният ръководител осъществява среща – разговор с родител/ите на отстранения 

ученик, на която присъства и  учителят  ,който е отстранил ученика .Срещата се отразява в 

дневника на класа 

(5)За направеното нарушение класният ръководител уведомява  педагогическия  съветник, 

който отразява в дневника за личностна подкрепа  името на ученика, класа и направеното 

нарушение, предприетите мерки. 

Чл. 118. (1) Преди налагане на наказанието директорът/ПС на училището изслушва 

ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

(2)Класният   ръководител  информира директора, който  писмено уведомява родителя за 

извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на 

наказание. 

(3) За писмено уведомяване на родителя се зачита и писмо с обратна разписка. 

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

на  фактите  и  обстоятелствата  на  изслушването  могат  да  бъдат поканени и да  бъдат   

изслушани   учители, които   преподават   на  ученика,  както  и ученици. 

Чл.119. Отстраняване на ученик до края на учебния час, или когато се яви в училище с 

облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, 

както и санкциите “предупреждение за преместване в друго училище” и “преместване в 

друго училище” не се налагат на учениците в класовете от началния етап. 

Чл. 120.  Санкцията “преместване в друго училище”  се налага за тежки или системни 

нарушения. 

Чл.121. Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане 

или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 122. (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.123. (1) Санкциите са срочни. 



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

                    (3) Когато санкциите “преместване в друга паралелка в същото училище”, 

“предупреждение за преместване в друго училище”, “преместване в друго училище” са 

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

на следващата учебна година. 

Чл. 124. (1) Санкциите “забележка” и “преместване в друга паралелка в същото училище” 

се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния 

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

педагогическия съвет. 

(2)Отстраняване на ученик от училище, който е  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, се налага със заповед на директора   

Чл.125. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите „забележка“ 

и „преместване в друга паралелка в същото училище“; директорът задължително 

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

и  „преместване в друго училище“ и съответните териториални структури за закрила на 

детето. 

(2) В процедурата по налагане на санкция ученикът се представлява от родителя си или от 

оправомощено от родителя лице. 

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или 

писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник. 

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

както и да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

Чл.126. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението. 

           (2)В заповедта се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й. 

             (3)Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на 

родителя му, а заповедта за налагане на санкция “преместване в друго училище” – и на 

началника на регионалното управление на образованието. 

Чл. 127. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка на ученика. 

(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. 

Чл.128. (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 санкциите “преместване в друга паралелка в 

същото училище” и “преместване в друго училище” той може да продължи обучението си в 

паралелката или в училището, в което е преместен. 

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

  



  

          ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 

Чл.129. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

            1.по медицински причини 

            2.поради участие в други дейности извън процеса на училищно образование 

            3.до 3 учебни  дни  в една учебна година с разрешение на директора 

            4.до 7 учебни дни  в една учебна година с разрешение на директора и след решение 

на педагогическия съвет 

  

Чл.130. Когато ученикът отсъства по медицински причини е длъжен да представи 

медицински документ ,издаден от лекар в лечебно заведение за първична или 

специализирана помощ или спешно отделение за болнична помощ възоснована данните от 

анамнеза, обективния статус от извършения преглед и поставена диагноза и извършени 

изследвания. 

Родителят /представителят на детето, което полага грижи за  ученика, е длъжен да 

потвърди с писмо, по имейл или в телефонен разговор  отсъствието  с класния ръководител. 

Чл.131. Когато ученикът отсъства поради участие в други дейности извън процеса на 

училищно образование, представя в тридневен срок след отсъствието документ от 

спортния клуб, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, 

концерти, спектакли, изложби и други ,а родителят /представителят на детето, което полага 

грижи за  ученика, е длъжен да потвърди с писмо, по имейл или в телефонен разговор  

отсъствието  с класния ръководител. 

Чл.132. (1) При отсъствие на ученика до 3 учебни дни в една учебна година родителят, 

представителят на детето, което полага грижи за  ученика, предварително  подава 

мотивирана писмена молба до директора на училището. В нея подробно се описват 

причините налагащи отсъствието, преди то да бъде направено. 

               (2) В случай, че молбата не може да бъде подадена преди отсъствието на ученика 

,родителят/представителят на детето е длъжен да уведоми с писмо ,по имейл или в 

телефонен разговор  класния ръководител  и да подаде молбата до директора на училището 

след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в 

училище. 

  

Чл.133. (1)  При  отсъствие на ученик до 7 учебни дни в една учебна година родителят, 

представителят на детето ,което полага грижи за  ученика, предварително  подава 

мотивирана писмена молба до директора на училището. В нея подробно се описват 

причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено. 

(2) Директорът на училището представя подадената молба за отсъствие и причините  за 

отсъствието  на  педагогически съвет. 

(3) Педагогическият съвет решава да приеме или отхвърли  подадената писмена молба. 

Организиране на ученически еднодневни екскурзии 

 



Чл.134. Организирането на еднодневни екскурзии се осъществявана в неучебни дни. 

Чл.135. При организиране на посещения  на културни институции, музеи и други  извън  

населеното място учителите-организатори спазват следните правила: 

 1.Родителите на учениците  попълват декларация за информирано съгласие детето им да 

участва в дадената проява . 

 2.Към декларацията за информирано съгласие се прилага и инструктаж, с който родителят 

се запознава и инструктира детето си за правилата и подкрепя съдържанието на 

инструктажа за безопасно поведение. 

   3.Директорът на училището издава заповед ,с която определя ръководителя на групата и 

придружаващите  учители, отговорни за провеждането на формата, и техните задължения; 

начална и крайна дата ; начален- краен пункт и маршрут на пътуването. 

    4.Ръководителят на групата съставя  списък, който има следните графи: 

 

 

 

придружаващите учители 

    5.Списъкът  се заверява с подпис и печат  от директора на училището. 

          6.Ръководителят на групата представя на директора на училището договора и данни 

за лиценза на транспортната фирма, с която ще се извърши пътуването на учениците, 

когато превозът на децата или учениците се организира с автобус. 

7.Директорът на училището писмено  уведомява РУО за пътуването на учениците. 

         8.Папката със списъка на учениците, декларациите за информирано съгласие и 

инструктаж, заповедта на директора и уведомлението до РУО се носи по време на 

пътуването и проявата и след нейното приключване се предава на директора на 

училището.   

 Чл.136 При  пътуване  с училищния автобус не се изисква договор. За осъществяването на 

пътуването директорът на училището издава заповед за промяна на маршрута. 

  

 

Организиране на посещения на кино, театър, музеи и други 

културни институции в рамките на населеното място  

Чл.137 За провеждането на организирано посещение или проява  в рамките на населеното 

място  класните ръководители  трябва да получат разрешение от  директора на училището . 

Чл.138 (1) Десет дни преди провеждане на  проявата представят на директора на 

училището  декларациите за информирано съгласие на родителите/настойниците на 

учениците. 

            (2)  В декларациите за информирано съгласие се описва  мястото, началния и 

крайния час на проявата. 

Чл.139. (1)  Директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид 

за нейното провеждане на началника на регионалното управление по образованието ,която 



задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/настойниците на 

учениците. 

              (2)  Организираната проява се провежда ,ако в седемдневен срок от представяне на 

информацията не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника 

на РУО. 

РАЗДЕЛ III 

РОДИТЕЛИ 

Чл.140. 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 и със съответната педагогическа система в 

подготвителната група; 

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

въпроси, които засягат правата и интересите на детето или ученика; 

5.  Два пъти годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по 

въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на 

децата им; 

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

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

8.  Да участват в училищното настоятелство; 

9.  Да присъстват на заседание на Педагогическия съвет /ако желаят/, когато се решават 

въпроси, свързани с правата на детето им. 

10.  Да изявят писмено желание до директора на училището за преместване на ученика в 

друга паралелка на съответния клас. 

  

Чл. 141.  Родителите имат следните задължения: 

1.Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно  класния ръководител 

в случаите на отсъствие на детето или ученика; 

2.Да  се  запознаят  срещу  подпис  с  училищния  учебен  план  и  с  правилника  за 

дейността  на  училището  при  записване  на ученика и в началото на всяка учебна година. 

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

страна на детето и ученика; 

4.  Редовно да следят за приобщаването на децата си  в училищната среда, успеха и 

развитието им в образованието и спазването на училищните правила като се информират за 

това от ученическата книжка, от електронния дневник, от разговори с класния ръководител 

и преподаватели в уточнено приемно време или в друго уговорено от двете страни; 



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 отремонтират или да платят по пазарни цени повредените от техните      деца 

училищни вещи в седемдневен срок. 

9.Да подписват съобщения за направени неизвинени отсъствия на децата си. 

10.Да осигуряват и контролират приличния външен вид на децата си според изискванията 

на настоящия правилник. 

11.Да осигурят на децата си учебни пособия, естетически издържани, съобразени с 

възрастта им и несъдържащи елементи подтикващи към агресия. 

12.Да възстановят повреден  или изгубен учебник  в края на учебната година. 

13.Родителите са отговорни  за посещенията на учениците в учебните часове и поведението 

им в училище и по време на училищни мероприятия. 

14 .Родителите влизат в училище след представяне на документ за самоличност. 

15.  Родителите избират свои представители в Училищното настоятелство и в родителските 

съвети по класове. 

16.  Родителите съдействат за подобряване на материалната база в училище чрез личен 

труд, дарения и други. Те подпомагат преподавателите при провеждането на 

общоучилищни тържества, прояви, екскурзии. 

17.  Родителите и настойниците, които не осигуряват присъствието на децата си в училище 

за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба в размер 

определен от ЗПУО / чл. 347, ал. 2 от ЗПУО/ 

18.  Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответните органи на 

общината./наказателните постановления се издават от кмета на общината/ 

 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Р АЗ Д Е Л   І 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.  142.    Орган за управление и контрол на училището е директорът.        

Чл. 143. (1) 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 1 на училището след съгласуване с началника на 

регионалното управление на образованието; 

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.контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците, подлежащи на 

задължително обучение; 

6.подписва документите за преместване на децата и учениците, за задължително 

предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование; 

7.съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 

8.изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

9.сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал  в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните 

работни места в бюрото по труда и в Регионалното управление по образованието в 

тридневен срок от овакантяването им; 

10.организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването 

на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите 

специалисти; 

11.организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 

организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

12.       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; 

13.контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

14.съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

15.поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

16.       налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал; 

17.отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, 

възпитание и труд; 

18.отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на 

училището като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на 

задълженията; 

19.осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности; 

20.координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 

21.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; 



22.съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона 

за предучилищното и училищно образование. 

  23.директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнение на решенията му. 

Чл. 144. (1) При управлението и контрола на учебната, учебно-творческата, спортната и 

административно-стопанската дейност директорът  се подпомага от трима заместник-

директори. 

              (2) Функциите на заместник-директорите се определят от директора 

             (3) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-

директорите, в определените в нормативен акт случаи. 

Чл. 145. (1) Педагогическият съвет в училището: 

1.приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея 

план за действие и финансиране; 

2.приема правилник за дейността на училището; 

3.         приема училищния учебен план; 

4.         приема формите на обучение; 

5.         приема годишния план за дейността на училището; 

6.         приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

7.         приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 

8. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи; 

9. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

10.прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи; 

11.участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност; 

12.запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

13.периодично, най-малко два пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото 

на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

14.упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

            (2) На интернет страницата на  училището се публикуват  Стратегия за развитие на 

училището;  Правилник за дейността на училището; училищния учебен план; Формите на 

обучение; Годишния план за дейността на училището; 

Чл.146. (1) Педагогическият  съвет  се  свиква  на заседание най-малко  веднъж  на  два  

месеца  чрез заповед на  директора . 

(2 Участието на членовете на Педагогическия съвет в негови заседания е задължително и е 

част ос служебните им задължения и работното им време. 

       (3) В началото на учебната година със заповед директорът на училището определя 

секретар, който води протокола.       

        (4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол. 



  

Р АЗ Д Е Л   ІІ 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

  

Чл. 147. Училищното  настоятелство е независимо и  доброволно сдружение за 

подпомагане дейността на училището. То е създадено като юридическо лице с нестопанска 

цел за осъществяване на общественополезна дейност. 

Чл. 148. За постигане на целите си настоятелството: 

1.  съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

училището и контролира целесъобразното им разходване; 

2.  подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището; 

3.  съдейства при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и 

при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от 

училището. 

4.  съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за 

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

5.  организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

6.  организира обществеността за подпомагане на училището; 

7.  сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 

 

 

 

Р АЗ Д Е Л   ІІI 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

Чл.149. (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.150 (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на 

ученици от училището. 

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

свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите 

на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. 

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



              (4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три 

години. 

Чл. 151. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

                (2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището 

участват поне трима представители на ученическото самоуправление. 

               (3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището 

участва и представител на настоятелството. 

               (4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, 

на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл. 152. (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. 153. (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. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал.2 от ЗПУО на 

учебниците и учебните комплекти; 

           8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

         9.  участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

         (2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с 

мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане 

педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

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

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



Р АЗ Д Е Л   ІV 

ДЕЙНОСТИ ПРИ COVID-19 

 

Чл. 154. ДЕЙНОСТИ ПРИ COVID 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 

 

176 обед. училище приема стратегията на дистанция (невзаимодействие) 

между учениците от различните паралелки. Прилагането на тази стратегия ще 

осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се 

приема само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина подлежат само 

учениците от тази паралелка.  

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 или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и 

столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за 

институцията лица;  

- в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от 

учителите, които преподават на ученици от повече от един клас/етап. При учители, 

които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно 

желание; 

- в училищните автобуси.  

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни 

правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието 

между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от 

министъра на здравеопазването.  

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, а за учителите -  маски или шлемове.  



3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) 

влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, 

чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, 

парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден 

случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като 

в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като това е задължение на 

дежурните ученици, подканени от дежурните учители, като се обръща специално внимание на 

кабинета по информатика, учителската стая, физкултурния салон, в които повърхностите, 

мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. 

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се 

следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както 

и регулярно изхвърляне на боклука, ЗАДЪЛЖЕНИЕТО Е НА ДЕЖУРНИТЕ ЗА 

СМЯНАТА ХИГИЕНИСТИ. 

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след 

всеки курс. ЗАДЪЛЖЕНИЕТО Е НА ФИРМАТА ПРЕВОЗВАЧ. 

  Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията са на  

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid

19_dobavjane_grajdani.pdf. 

4. 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 автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на 

училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните 

стаи, , като тяхната употреба следва да е контролирана от дежурния учител на 

етаж. 

 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа 

култура, при кихане и кашляне, като за целта се  провеждат  ежедневни 

инструктажи от преподавателите и медицинското лице за правилно използване 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf


на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце; елиминиране на 

вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите. 

 

Б. Списък от решения за ограничаване на рисковете от разпространение на 

вируса: 

 

І. За осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

 Определяне на отделни класни стаи за различните паралелки. 

 Използване на ИКТ кабинет и физкултурен салон. 

 Отделяне на подготвителен, първи, втори и трети клас на първия етаж на 

училищната сграда; на четвърти, пети, шести и седми клас на втория етаж на 

училищната сграда . 

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 Използване на един учебен чин от един ученик и разполагане на местата за 

сядане на учениците на максимално физическо разстояние.  

 Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред 

чинове на учениците особено при работата на учителите с повече от една 

паралелка. 

 Разпределение на часовете между учителите с цел формиране при възможност на норма 

преподавателска работа в рамките на един етап.  

 Намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи. 

2. Коридори и стълбища 

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите: 

- Преди началото на учебните занятия влизането в училищната сграда 

през централния вход с цел преминаване през устройство за 

измерване на телесната температура на учители, ученици, служители, 

посетители. 

- Всяко напускане на училищната сграда        за учениците от втори 

етаж се осъществява през изхода при физкултурния салон; 

- за учениците от първия етаж се осъществява през аварийния изход. 

 



 Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция: 

- Преди началото на учебните занятия поединично влизане на учениците в 

училищната сграда; 

-  престой в класната стая до биенето на звънеца за първия час под контрола на 

дежурния учител на етаж 

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

 различен график за голямото междучасие за начален етап. 

- Свободен режим за ползване на тоалетните, като се осигури подходящ брой 

/4 ученици /. Учениците от втори етаж ползват  тоалетните към 

физкултурния салон, учениците от първия етаж ползват  тоалетните на 

етажа. 

        4. Входове 

- отворят се трите входа за училището, така че да не се допуска струпване, а 

отделяне на потоците към първия и втория етаж. Влизането в училищната 

сграда е единствено  през централния вход, където има лице за осигуряване на 

пропускателния режим . 

        5.Кетъринг и бюфет 

 Осигуряване на дежурство от учител с цел да се избегне струпване пред 

училищния бюфет 

 Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

 Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с 

индивидуални прибори. 

 Хранене в училищния двор при подходящо време.  

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.  

 Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки. 

 Провеждане на повече занятия навън. 



1. 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. 

2. Физкултурен салон 

 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно 

провеждане на часовете на открито. Във физкултурния салон се провеждат 

часовете само на един клас. 

3. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ 

 Приемат се един път седмично. 

ІІ. 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. 

 

ІІІ. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси 



 Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, 

които може да се осигурят от учители в училището. 

 Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем. 

 

ІV. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна 

среда от разстояние: 

 

 Създаване на групи за бърза комуникация (директор – РУО, учители – ръководство, 

учители – родители, учители – ученици). 

 Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от 

възрастта и уменията за саморегулация на учениците. 

 Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с  

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в 

онлайн среда.  

 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. 

V. Възпитателни  мерки: 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


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 

 

Подготвитвителните мерки изискват: 

1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни 

симптоми.- БИБЛИОТЕЧНО ХРАНИЛИЩЕ  

2. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър 

за наличие на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на 

лица във видимо нездравословно състояние. – ИЗВЪРШВА СЕ ОТ МЕДИЦИНСКОТО 

лице в училище в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, 

които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото 

състояние на учениците. 

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. – ИЗВЪРШВА СЕ ОТ 

МЕДИЦИНСКОТО лице 

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. – ИЗВЪРШВА СЕ ОТ МЕДИЦИНСКОТО лице и класните 

ръководители 

 



Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  

COVID-19 в училището включват: 

 

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 предназначено за такъв случай помещение, 

докато не се прибере у дома.  

 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

 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 – като родители/настойници се 

инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични 

симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния 

лекар на детето и на РЗИ.  

o Класният ръководител в начален етап на основно образование. 

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. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 

два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен 

носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за 

изследване по метода PCR.  

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се  

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и 

още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, 

независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла 

инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата. 



 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 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. 

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на 

съответното училище.  

 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 Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен 

ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане 

на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 

и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

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. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 

два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен 

носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за 

изследване по метода PCR.  

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на 

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 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. 

 

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние 

 

Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква от 

училищата готовност за реакция и динамично планиране, което не бива да се свежда до 

формалното утвърждаване на планове, нужен е предварително обсъден и приет от 

педагогически съвет списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване 

от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или 

при невъзможност за осъществяване на такова – към обучение от разстояние на хартия. 

Нормативно това „превключване“ е заложено в проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с цел да се 

прилага не само в конкретната ситуация – в условията COVID-19, но и във всяка друга 

ситуация, която налага прекъсване на присъственото обучение поради непредвидени 

обстоятелства, и се очаква приемането му от Народното събрание още в началото на 

учебната 2020 - 2021 година.  След приемане на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за предучилищното и училищното образование ще може да се прилага за цели 

паралелки, които се обучават в дневна, задочна или вечерна форма, както и за отделни 

ученици, които по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, 

определен със ЗИД на ЗПУО) не могат да посещават училище.  

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката 

продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично 

разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище. 

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 

карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 

разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след 

което се завръщат обратно в училище. 



В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат 

от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от 

разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на 

карантината, след което се завръщат обратно в училище 

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една 

паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт на 

учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към 

ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени 

изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава 

присъствено в училище със заместващ учител. 

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  

учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават 

към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени 

обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище. 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик 

се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 

дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични 

възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със 

съучениците си от класа, като: 

 Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока 

 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с 

учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка 

не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с 

учениците в реалната класна стая) 

 Ученикът не подлежи на оценяване 

 Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна  

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и 

микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая 

задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към 

учениците.  



В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да 

предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, 

както и психологическа подкрепа. 

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на уроците в 

класа, училището може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на 

ученика. 

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен 

ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест 

на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките 

на уговорената продължителност на работното време, като при нормална 

продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва 

да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, 

или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица 

от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените 

възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за 

работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се 

прилага пропорционално. 

В случаите на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка 

семействата с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ за времето на 

извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, ако средномесечният 

доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението, е равен или 

по-нисък от размера на минималната работна заплата за страната и ако: 

 единият или и двамата работещи родители не могат да работят дистанционно 

от вкъщи и нямат право да ползват платен отпуск;  

 единият или и двамата родители са останали без работа, но нямат право на 

обезщетение за безработица или обезщетението е в размер, по-малък от 

минималната заплата; 

 единият или и двамата родители се самоосигуряват, но не могат да работят 

поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или 

извънредната епидемична обстановка; 

 родител сам отглежда децата си. 

Помощта се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от 

Закона за закрила на детето и съгласно условията на ПМС № 218 от 17 август 2020 г. 



 

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 

o Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и 

приложения от учителите и учениците  

o Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката 

 Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане 

спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители, 

преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна 

платформа, която може да бъде различна от приетата на училищно ниво платформа) 

 Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

o Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) 

o Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се 

отчитат участието и ангажираността на ученика) 

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) 

След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно - комбинация от 

присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, което може да е в до 20%  

от задължителните и избираемите учебни часове, ще се допуска само за отделни паралелки в 

иновативни училища, при които иновацията е свързана с организацията на обучението.  



Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 

 

Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана 

алтернатива. Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за 

социализация и за ефективна възпитателна функция.  

Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна 

присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са 

със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните 

родители/настойници попадат в  рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от 

родителите.  

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е 

възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или 

дистанционна форма на обучение. Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите 

родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната 

уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие. 

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в 

самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до: 

 Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден  

от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма 

(допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).  

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не 

желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова 

група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна 

лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение 

№ 2 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето. 

 Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в  

самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо 

условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на 

територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на 

обучение за ученик 1. - 12. клас). 

 Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби. 



За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за 

дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. - 12. клас. Учениците от 

1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална 

форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина. 

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите 

да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е 

необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на 

общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може 

да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите 

нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование - и 

допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 

часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити. 

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в 

индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди 

част от тези часове да се  осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните 

часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, 

включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната 

връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез 

полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в 

индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и 

обща подкрепа. 

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които 

ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с 

редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове 

покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от 

неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в 

което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго 

училище.  

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и 

комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да 

разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна 

стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен 

дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на 

информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан 

съответният ученик. 



Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, 

така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на 

формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени 

в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.  

Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да 

информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е 

предпочетена дневната форма на обучение. 

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за 

обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват: 

 Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните 

условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. 

запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов 

родител/настойник попада в  рискова група. 

 Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията 

на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации 

в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична 

възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в 

рискова група и имат желание. 

 Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха могли да се 

включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат с 

техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го 

нормативът им, попадат в рискова група и имат желание. 

 

Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия 

 Училището може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година 

под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. 

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни 

дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните 

възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, 

като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР. 

В случай че училището разполага с техническите и технологичните условия и ако при 

отделни паралелки това е осъществимо, на учениците, които не присъстват в училище по 

уважителни причини, да се осигури възможност да наблюдават уроци на своята или друга 

паралелка от същото училище, което да ги подпомогне в процеса на самоподготовка.  



На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа 

подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.  

 

Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, 

стрес и дезинформация 

 

За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, училището 

предприема следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със 

семейството: 

1. Обсъждане и информиране.  

 Правилата са отворени и могат да бъдат променяни винаги когато бъде 

оценена необходимостта от това, но всяка промяна трябва да бъде представяна на 

колектива и на семействата.  

Училището задължително уведомява родителите, като изпраща електронни 

съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща: 

 В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите 

мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището. 

 Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището. 

 Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или 

промяна в някоя от мерките и правилата в училището. 

Съобщенията по т. 3 трябва да информират родители относно броя на 

заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които 

са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване 

на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. 

Познаване и прилагане.  

   

2. Подкрепа при затруднения.  

 При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или 

от ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която 

може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене 

на пътища за тяхното отстраняване.  

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение 

осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го 



разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще 

възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне. 

В същото време е необходимо училището да събере от родителите или по 

служебен път актуална здравна информация за всяко дете. 

 

 

 

Настоящият Правилник за устройството и дейността на училището е приет на 

заседание на Педагогическия съвет –Протокол №11 от 03.09.2020г. 

 

 


