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ЧАСТ  ПЪРВА          ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

финансирането на Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“- Смолян. 

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

- учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, родителите, както и 

непедагогическите специалисти. 

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

училищно образование и държавните образователни стандарти дейността на ППМГ „Васил Левски“.  

Чл.3. (1) ППМГ „Васил Левски“ е юридическо лице по смисъла на чл. 29. (1) от ЗПУО, на бюджетна 

издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 

(2)  Седалището и адресът на управление са: гр. Смолян, ул. „Никола Филипов“ 2. 

Чл.4. (1)  ППМГ „Васил Левски“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията 

и в съответствие с нормативните актове, като: 

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

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

подзаконовите актове по прилагането му; 

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

образование; 

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

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

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

областта на образованието. 

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да определя профилите, както 

и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост 

от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в 

случаите, предвидени в ЗПУО. 

Чл.5. (1) Статутът на училището е профилирана природо-математическа гимназия с дневна форма 

на организация. 

   (2) ППМГ „Васил Левски“ е общинско училище, в което се обучават ученици от V до XII клас 

включително. 

Чл.6.   Система за ритуализация на училищния живот 

(1) Официалната интернет страница на училището е www.pmg-smolyan.org, а официалната 

страница във фейсбук съдържа символа - официалната емблема на гимназията. 

(2)  Използването на логото на ППМГ „Васил Левски“ става с разрешението на директора. 

(3)     Училищни символи са: 

➢ Училищно знаме 

➢ Емблема 

➢ Паметник на Васил Левски 

➢ Ученическа униформа 

• Официалната ученическа униформа за учениците от VIII – XII клас включва: 

1. Риза в цвят – бледосива за момчетата и бледорозова за момичетата 

2. Вратовръзка – цвят бордо с логото на гимназията 

3. Дълъг черен или тъмносин панталон, включително и от плат деним, изчистен (без външни 

декоративни джобове, кръпки, прорези) или за момичетата – черна или тъмносиня пола с 

класическа дължина (не по-къса от два пръста над коляното). 

4. Горна връхна дреха в сив цвят ( пуловер, жилетка или суитшърт), без допълнителни надписи, 

http://www.pmg-smolyan.org/
http://www.pmg-smolyan.org/
http://www.pmg-smolyan.org/
http://www.pmg-smolyan.org/
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щампи и други. 

➢ Официалната униформа е задължителна за официални събития и празници. 

• В ежедневието се допуска по желание на учениците от VIII – XII клас носенето на: 

1. Блуза тип Лакоста (с къс или дълъг ръкав) за момчетата цвят светлосив, а за момичетата цвят     

бледорозово, с поставена емблема на гимназията, отпред от  лявата страна на блузата в размер до 10 

на 10 см. 

2. Горна връхна дреха в сив цвят (пуловер, жилетка или суитшърт) без 

допълнителни надписи, щампи и други. 

3. Дълъг черен или тъмносин панталон, включително и от плат деним, изчистен (без външни 

декоративни джобове, кръпки, прорези) или или за момичетата – черна или тъмносиня 

пола с класическа дължина (не по-къса от два пръста над колян 

4. За учениците от V-VII клас е задължително носенето на блуза тип Лакоста (с къс или дълъг ръкав) 

за момчетата цвят светлосив, а за момичетата цвят бледо розово, с поставена емблема на 

гимназията, отпред от лявата страна на блузката в размер до 10 на 10 см. Дълъг черен или 

тъмносин панталон, включително и от плат деним, изчистен (без външни декоративни джобове, 

кръпки, прорези) или  за момичетата – черна или тъмносиня пола с класическа дължина 

 

Ученическите униформи се закупуват от родителите. 

 

(4) Ритуали и традиции 

➢ Училищното знаме е символ на институцията. Ритуалът по посрещане и изпращане на 

знамето присъства задължително при откриването на учебната година, провеждането на 

патронния празник и тържественото изпращане на абитуриентите. 

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

предаване на знамето - дванадесетокласниците тържествено връчват знамето на 

ученици от 11 клас, избрани по предложение на класовете си и с решение на 

Педагогическия съвет. 

➢ В представителните изяви на гимназията, в които участва Знамето на училището, 

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

неговия заместник. 

➢ Традиционни празници: 

• 15 септември 

• 19 февруари - Патронен празник, 

• 24 май 

• 18 юли 

(5) Система за награждаване на учители 

➢ Учител на годината 

➢ Грамоти 

(6) Система за награждаване на ученици 

➢ Грамоти 

➢ Награди 

➢ Еднократни стипендии 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
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Чл.7. (1) Общата организационна структура на училището включва органи за управление и 

контрол, органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически специалисти, 

административен персонал, помощно-обслужващ персонал. 

(2)  Органи за управление и контрол 

1. Директор 

2. Заместник- директор по учебната дейност 

3. Педагогически съвет 

4. Обществен съвет 

(3) Органи за съуправление и помощни консултативни органи: 

1. Общо събрание 

2. Училищно настоятелство 

3. Ученически съвет 

4. Родителски съвети 

5. Постоянни комисии  

6. Комисии по компетентности и обединение на учители  

(4) Педагогически специалисти: 

1. Главен учител 

2. Старши учители 

3. Учители 

4. Педагогически съветник 

5. Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии” 

(5) Административен персонал 

1. Главен счетоводител; 

2. Завеждащ административно-техническа служба; 

3. Касиер - домакин 

(6) Помощно-обслужващ персонал 

1. Хигиенисти 

2. Работник по ремонт и поддръжка 

3. Огняр 

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

       Чл.8. (1) Лицата, заети по трудово правоотношение в училището като учители, изпълняват функции 

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

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

(2) Всички други трудови задължения се изпълняват съгласно чл.110 от К.Т. – работа при 

същия работодател, извън трудовите правоотношения в извън работно време и се изпълняват и заплащат 

съгласно нормативната уредба в НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (Обн. - 

ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) и Вътрешните правила за работата  в ППМГ„ Васил 

Левски“ - Смолян. 

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

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

на училището съгласно действащото законодателство. 

 

РАЗДЕЛ I ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

ДИРЕКТОР 

Чл.11. (1) ППМГ „ Васил Левски“ се управлява и представлява от директор. 

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

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

в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

 

(2) Длъжността "директор" в училището се заема въз основа на конкурс, проведен при 
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условията и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 2 или 3 и с участието на представители на 

обществения съвет на училището. 

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

функции като: 

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

социализация в институцията; 

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

3. Утвърждава Списък-образец на институцията 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. Определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и 

допълнителния план-прием; 

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

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

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

образование; 

8. Съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 

9. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

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

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

работни места в бюрото по труда и в Регионално управление на образованието в тридневен срок от 

овакантяването им; 

11. Организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването 

на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти; 

12. Организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 

организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

13. Отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с 

бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира педагогическия съвет, 

социалните партньори и обществения съвет; 

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

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

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

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

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

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

непедагогическия персонал; 

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

възпитание и труд; 

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

институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията; 

20. Осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности; 

21. Координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 

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

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

правомощия; 

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

24. Предварително одобрява материалите за публикуване в училищния сайт, официалната 

фейсбук страница и осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание във връзка с Правилата 

за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет приети през 2003 г. със 

заповед на МОН. 

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

Чл.13. (1)    В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 
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(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по 

административен ред пред началника на регионалното управление по образованието; 

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

Административно процесуалния кодекс. 

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР 

 Чл.14. (1) Функциите на Заместник-директора в училище се определят от директора. 

(2) Заместник-директора осъществява функции, свързани с управлението и контрола на учебната 

дейност; изпълнява норма за преподавателска работа. 

(3) Заместник-директорът изпълнява и други задължения, възложени от директора и 

произтичащи от спецификата на длъжността и вида на институцията. 

Чл.15.(1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от 

определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност - от определен 

със заповед педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при 

невъзможност - от съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО. 

(2) Със заповедта за заместване директорът може да делегира правомощия на заместник- 

директора, в определените в нормативен акт случаи. 

(3) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган по чл. 

217, ал. 1 - 4 от ЗПУО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността 

"директор". 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл.16.(1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в 

училището е педагогическият съвет. 

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

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

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

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

представител на Ученическия съвет. 

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

кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия 

съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат 

обсъждани. 

Чл.17. (1) Педагогическият съвет в училището: 

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

план за действие и финансиране; 

2. Приема правилник за дейността на училището; 

3. Приема училищния учебен план; 

4. Приема формите на обучение; 

5. Приема годишния план за дейността на училището; 

6. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. Приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

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

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

учениците от уязвими групи; 

10.  Предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

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

съответните санкции в предвидените в този закон случаи; 

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

13.  Определя ученически униформи; 

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

училищната общност; 

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

16.  Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото 
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на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати; 

17.  Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

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

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл.18.(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.19.(1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на 

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

институция. 

(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.20.(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.21. (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.22. (1) Общественият съвет в училището: 

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

изпълнението й; 

2.  Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 

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

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

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и 

инспектирането на училището; 

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

разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5.  Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището; 

6.  Съгласува училищния учебен план; 

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

на държавния образователен стандарт; 

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

учебните комплекти; 

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

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

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

(2) 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. 

 

КОНТРОЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ 

Чл.23.(1) Директорът и заместник-директорът извършват контролна дейност съгласно годишен план, 

длъжностните си характеристики и при спазване на нормативната уредба 

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

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

сроковете за корекция се счита за нарушение на трудовата дисциплина и подлежи на дисциплинарно 

наказание. 

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

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

дейностите в ППМГ. Годишният доклад-анализ на директора се изпраща в РУО – Смолян. 

Чл.24. (1) За неизпълнение на служебни задължения и нарушения на трудовата дисциплина директорът 

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

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

актове, включително и на вътрешно училищната нормативна уредба. 

Чл.25. (1) Директорът на ППМГ по своя преценка или по предложение на създадена от него комисия 

поощрява, като награждава учителите и служителите. 

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

Чл.26.  (1) За учители и служители наградите са: 

1.  Парични 

2.  Материални 

3.  Морални 

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

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

(4) За ученици наградите са: 

1. Морални 

• Грамота за отлично представяне на училищни и общински състезания; за принос в   

организирането и провеждането на училищни и други изяви; 

•  Грамота за отлично представяне в регионални, областни и зонални състезания, 
конкурси, олимпиади и други изяви; 

• Грамота за постижения на национално и международно ниво; 

• Грамота „Ученик на годината“ по критерии (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

• Плакет „Отличник на випуска“ 

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

2. Материални – При финансова възможност на училището към моралните награди 

могат да се добавят и материални такива. 

• Парична награда; 

• Предметна награда. 

 

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

на годината” и „Клас на годината“ в края на учебната година. Плакетът „Отличник на випуска“ се връчва при 

дипломирането на зрелостниците. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ 
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ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл.27.  (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището. 

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

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

както и по инициатива на една десета от работниците и служителите. 

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

и  служителите. 

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

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

Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната 

институция. 
 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Чл.28. (1) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

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

лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт. 

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

съдейства за постигане на стратегическата и оперативни цели през четири годишния период на реализиране 

на дейностите в Стратегията. 

Чл.29. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. 

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

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

Чл.30. За постигане на целите си настоятелствата: 

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

училището и контролират целесъобразното им разходване; 

               (2) Подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището; 

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл.31.   (1) Ученическият съвет към ППМГ „Васил Левски“ е форма на ученическото самоуправление 

на ниво училище чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището, съгласно рамковите изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети посочени в 

Наредба 13 от 21.09.2016 – Приложение 11. 

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

за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за 

факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас; 

Чл.32.  (1) Съставът на ученическия съвет се определя от неговите участници в зависимост от броя на 

учениците в училище. 

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

предложение на учениците. 

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

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

въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 

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

самоуправление; 

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТИ 

Чл.33.(1) Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове. 

(2) Срещите на родителския съвет се провеждат при възникнала необходимост за съдействие на 

класния ръководител. 

(3) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения 

съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, които са свързани с 

образованието, възпитанието и социализацията на техните деца, ориентирани към интереса и към 

мотивацията им, към възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им да 

прилагат усвоените компетентности на практика; 
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(4) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения 

съвет информират родителите от техните класове за резултатите от заседанията на училищното 

настоятелство и обществения съвет и взетите решения. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ 

КОМИСИИ ПО КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 

Чл.34. (1) В съответствие със ЗУПО в ППМГ ”Васил Левски” гр. Смолян действат 6 комисии по 

компетентности, 1 обединение и 16 постоянни комисии: 

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

1. КК по български език и литература 

2. КК по чуждоезиково обучение 

3. КК по математика 

4. КК по информатика и информационни технологии 

5. КК по обществени науки, гражданско образование, 

6. КК по природни науки и физическо възпитание и спорт 

7. Обединение на класните ръководители 

(3) Комисиите по компетентности подпомагат учителите в: 

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

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

3. Усъвършенстване на методите на преподаване. 

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

4.      Изготвя годишен план за дейността на КК. 

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

годишен. 

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

равнище. 

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

входно и изходно равнище. 

8.     Изготвя и представя на главния учител доклад-анализ от резултатите  – срочен 

и годишен. 

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

от един път на месец. 

(6) Обединението на класните ръководители подпомага учителите класни ръководители при 

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

родителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

Чл.35.  (1) Постоянните комисии са обединяващи екипи от учители за реализиране на дейности с 

постоянен характер. 

Постоянни комисии в ППМГ „Васил Левски“: 

 

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

2. Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и 

други бедствия: организация и контрол относно обучение по безопасност на движението. Формиране и 
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поддържане на умения и навици у учениците и персонала за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към личната безопасност и оказване на първа помощ. 

3. Комисия по стратегията за развитието на училището. 

4. Комисия за информационно обслужване на училищните дейности. 

5. Комисия по план-приема. 

6. Комисия за осъществяване на рекламна дейност във връзка с реализирането на план- 

приема. 

7. Комисия по дарителската дейност на физически лица и организации: приема и     завежда 

даренията в ПМГ „Васил Левски“. Води необходимата документация. 

8. Комисия за определяне на стипендиите. 

9. Комисия по актуализация на училищния правилник. 

10. Комисия по изготвяне на годишния план на училището. 

11. Комисия по изготвянето на седмичното разписание. 

12. Комисия за определяне на допълнително трудово възнаграждение на педагогически 

специалисти. 

13. Комисия за връзка с медиите и поддържане сайта на гимназията (комисия по ИКТ - 

редколегия). 

14. Комисия за изработване на Списък-образец №1 

15. Етична комисия за работа с деца. 

16. Координационен съвет за справяне с насилието и тормоза. 

 (2) Постоянните комисии се ръководят от председател. 
 

 

ЧАСТ ВТОРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ГЛАВА I УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.36. Училището осигурява две степени на общо образование – основно и средно. 

Чл.37.(1) Обучението се осъществява в прогимназиален (5-7 клас) и гимназиален етап. 

Гимназиалният етап е в две степени: първи гимназиален етап (8-10 клас) и втори гимназиален етап (11-12 

клас). 

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

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

(3)  В пети клас се приемат ученици завършили четвърти клас, определени с НАРЕДБА № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Чл.38. На ученици, завършили седми клас, се издава свидетелство за завършено основно 

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

 Чл.39.(1) Учениците преминават в по-горен клас след успешно завършена учебна година. 

(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана 

подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен 

зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен 

зрелостен  изпит по профилиращ учебен предмет.   

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

(4) По  свое желание лицето може да получи европейско  приложение  към  дипломата за 

средно образование на  чужд език - английски, френски или немски. 

(5)  По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни 

държавни зрелостни  изпита  по  избрани  от него учебни  предмети измежду учебните  предмети 

български  език и  литература, чужд език- английски, немски или руски, математика, информационни 

технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, 

история и цивилизации, география и икономика и  философия. 

(6) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование. 

(7) Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил или не е положил успешно 

държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап. 

Чл.40. Завършването на клас, етап и придобиване на степен на образование се удостоверява с 

необходимите по закон документи. 

ГЛАВА II УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА 
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Чл.41.(1) Общообразователната подготовка се осъществява чрез изучаването на учебни предмети, 

групирани в следните културно-образователни области: 

1. български език и литература; 

2. чужди езици; 

3. математика, информатика и информационни технологии; 

4. обществени науки, гражданско образование и религия; 

5. природни науки и екология; 

6. изкуства; 

7. физическа култура и спорт. 

 

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

общообразователната подготовка и създават възможност за избор в рамките на училищния учебен план. 

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

предмети 

Чл.42.(1) Общообразователният минимум е основата на общообразователната подготовка. Той 

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

степен на образование. 

(2)    Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум. 

(3) Задължително избираемата подготовка осигурява допълнително обучение по учебни 

предмети от културно образователните области в съответствие с интересите, индивидуалните възможности 

на учениците и с възможностите на училището. 

(4) Профилирана подготовка – осигурява усвояване на знания и умения на по-високо равнище по 

учебни предмети от културно-образователните области. Профилираната подготовка започва от IX клас и 

продължава до XII клас съгласно училищния учебен план. За учениците постъпили в 8 клас през учебната 

2019/2020 год., профилираната подготовка се осъществява през втори гимназиален етап. 

 

 

 

 

 

Профили за 2022-2023 година 

VIII клас 

А паралелка – СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски език; 

Б паралелка – МАТЕМАТИЧЕСКИ – с интензивно изучаване на английски език; 

В паралелка – ПРИРОДНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски език; 
 

 

 

ІХ клас 

А паралелка – СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски език; 

Б паралелка – МАТЕМАТИЧЕСКИ – с интензивно изучаване на английски език; 

В паралелка – ПРИРОДНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски език; 
 

 
X клас 

А паралелка – СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски език; 

Б паралелка – МАТЕМАТИЧЕСКИ – с интензивно изучаване на английски език; 

В паралелка – ПРИРОДНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски език; 
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XІ клас 

А паралелка – СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски език; 

Б паралелка – МАТЕМАТИЧЕСКИ – с интензивно изучаване на английски език; 

В паралелка – ПРИРОДНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски 
 

 
XIІ клас 
А паралелка – СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски език; 
Б паралелка – МАТЕМАТИЧЕСКИ – с интензивно изучаване на английски език; 
В паралелка – ПРИРОДНИ НАУКИ – с интензивно изучаване на английски 

 

(5) Факултативната подготовка осигурява обучение в области, предложени от училището и 

избрани от учениците, които могат да бъдат и извън културно- образователните области. Тя е с 

продължителност до четири учебни часа седмично за всички класове съгласно училищния учебен план и не 

е задължителна за учениците. Желанието се декларира от ученика преди края на учебните занятия или при 

записване със заявление до директора, подписано от родителите. По време на учебната година ученикът не 

може да променя избраните от него ИУЧ и ФУЧ. Заявленията се съхраняват от директора и подлежат на 

контрол. 

(6) Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни 

часове време и осигуряват обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в 

областта на изкуствата, науката, техниката и спорта. 

 

ГЛАВА III УЧЕБЕН ПЛАН 

Чл.43. (1) Учебният план за XI-XII клас съдържа наименованията на учебните предмети, включени 

в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или 

седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължително 

избираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и описание на организацията 

на обучението в съответното училище. 

(2) Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал. 1 и разпределя 

учебните предмети и часовете от задължително избираемата и свободноизбираемата подготовка за целия 

етап на обучение, съобразно интересите на учениците и възможностите на училището. 

(3) Училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет на училището и 

се одобрява от началника на РУО. 

Чл.44. (1) За VIII, ІХ, Х и XI клас училището при спазване на разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 30 

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

Приложение №3 към чл. 12, ал. 2, т.3 от същата наредба. Избраният рамков учебен план се прилага за целия 

етап, съответно цялата степен на образование. 

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

Чл.45. (1) За V, VІ и VII клас училището при спазване на разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 

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

Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т.1 от същата наредба. Избраният рамков учебен план се прилага за целия 

етап, съответно цялата степен на образование. 

(2) Училищният учебен план на V-Х клас се утвърждава за всяка учебна година за всяка 

паралелка 

Чл.46. (1) Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, 

учебното съдържание и очакваните резултати от обучението. 

(2)  Учебните програми за общообразователна и профилираната подготовка се утвърждават от 

министъра на образованието и науката. 

(3) Учебните програми за свободноизбираема подготовка и  факултативноизучаеми часове се 

утвърждават от директора на училището. 

Чл.47.  (1) Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език, 

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

предмети, в които се изучава чужд език, се преподават на съответния чужд език. 
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(2) Учебното съдържание за обучение на учениците се определя съгласно държавните 

образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. 

 
 

ГЛАВА IV ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ I УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

УЧЕБНА ГОДИНА 

Чл.48. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно 

време. 

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

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

УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

Чл.49. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се 

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

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

ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях. 

(3)  (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Учебното време в дистанционните 

учебни часове включва времето за провеждане на урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя 

и ученика по време или извън урока. 

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

със заповед на директора. 

Чл.50. (1)  Учебната година включва два учебни срока. 

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

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

образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). 

 Чл.51.(1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица. 

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

осъществява отдалечено – в електронна среда, чрез платформата Microsoft Teams. 

(4) В условията на КОВИД 19 организацията на дейностите в ППМГ „Васил Левски“ се 

подчинява на приетите на Педагогически съвет правила за прилагане на противоепидемичните мерки в 

училище./Приложение 12/ 

Чл.52. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

(2) В ППМГ ”Васил Левски” гр. Смолян учебните часове започва от 8. 00 часа 

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

началото на всяка учебна година. 

(4) Организацията на учебния ден се осъществява при условията и по реда на Наредба №10 

от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Чл.53. (1) Продължителността на учебния час е четиридесет и пет минути. Почивките между учебните 

часове са с продължителност 10 минути и голямо междучасие от 25 минути след трети /втори/учебен час и 

пети учебен час /график в Приложение 4/ 

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

организиране и провеждане на спортни дейности. 

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

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

1.  тридесет минути - в прогимназиалния етап; 

2.  четиридесет минути - в гимназиалната степен. 

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

учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Последователни учебни часове с 

почивка между тях може да се организират по решение на педагогическия съвет на училището и като 

временна мярка, но за не повече от два учебни часа, с цел осигуряване на почивка по различно време на 

https://www.mon.bg/bg/59
https://www.mon.bg/bg/59
https://www.mon.bg/bg/59


17  

учениците от различните паралелки и за ограничаване на контактите и струпването между тях. 

      Чл.54. При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час 

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

       Чл.55.(1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка 

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

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

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

началото на всеки учебен срок. 

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

класа. 

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

задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите и 

спортната база в училището. 

Чл.56. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно 

от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при: 

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

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

национални и регионални външни оценявания; 

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

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

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

      Чл.57. Неучебното време включва: 

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

2. ваканциите; 

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

 

Чл.58. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна 

ваканция. 

 

Чл.59. (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на 

учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано 

да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са 

предметна уреждане от наредбата по чл.79,ал.5 от Закона за туризма. 

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

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

правилник, а провеждането им се контролира от директора. 

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

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

реда и начина, определени в ал.2. 

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

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

уведомяване на родителите, получаването и съхранението на информираното писмено съгласие се определят 

в Приложение№9 на настоящия правилник. 

          Чл.60.(1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в системата на 

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

на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски 

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

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

учениците от V до XII клас не повече от  3  учебни дни за паралелка. 

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

пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчисляват въз основа на предоставена и 

реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, дори когато не всички ученици от 

паралелката са се включили в туристическото пътуване с обща цена. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се 

планират и с образователни и възпитателни цели и задачи. 
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В зависимост от конкретната цел на пътуването училището включва в тях поне две от следните 

дейности: 

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

2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с

образователно, културно, историческо или екологично значение; 

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

кариерно ориентиране; 

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

уроци за практическа дейност в конкретна работна среда; 

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

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

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

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

 

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

план за дейността на училището.“ 

            Чл.61. Провеждането на анкети и проучвания с наши ученици става с разрешение на директора на 

училището и след писмено информирано съгласие на родителите /настойниците. 

            Чл.62. Заснемането и публикуването на снимки на ученици в сайта на гимназията става единствено 

след взето писмено информирано съгласие на родителите /настойниците. 

 

РАЗДЕЛ ІІ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА 

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

            Чл.63. (1) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на училището избира 

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

Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на спортните 

дейности от определените по ал. 1. 

(2) Въз основа на избраните спортни дейност учениците могат да се разпределят и в групи. 

(3) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за 

съответния клас. 

(4) Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната 

година. 

(5) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация 

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

(6) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година 

директорът определя със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки 

или групи. 

(7) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда 

в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни. Чл.64. Учениците, за които 

е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в часовете по физическо възпитание и спорт, 

имат право да бъдат освободени от тях. 

/процедура в ПРИЛОЖЕНИЕ 5/  

 

ГЛАВА V ФОРМИ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

РАЗДЕЛ I ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

   Чл.64. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна, самостоятелна и индивидуална форма. 

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

съвет на училището. 

           Чл.65. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 
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(2) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът при 

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

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

на училището издава заповед. 

         Чл.66.(1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална и самостоятелна форма, могат да 

променят формата на обучението си преди началото на учебната година. 

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

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

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

подават писмено заявление за промяна формата на обучение, но не по-късно от 5 септември. 

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

трябва да подадат писмено заявление по образец в срок до 5 септември. 

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

 

РАЗДЕЛ II ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

            Чл.67. Организацията на училищното обучение в различните форми на обучение се осъществява 

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

       Чл.68. (1) Графикът за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за 

съответните учебни предмети се определя от директора на училището в две сесии, както следва: 

                               1.  сесия януари – февруари;  

                          2.  сесия юни-юли – от 20 юни до 10 юли (за 12 клас от 01 април до 30 април); 

(2) Ако ученикът е преминал в самостоятелна форма на обучение след края на първия учебен 

срок, сесиите са следните: 

1.   сесия юни – от 10 юни до 30 юни (за 12 клас от 01 април до 30 април); 

2. сесия юли – от 01 юли до 14 юли; 

 

 По здравословни причини и постъпило заявление от ученик директорът определя със заповед извънредна 

сесия; 

(2) Учениците в самостоятелна форма на обучение: 

1. подават заявление до директора на училището, в което посочват предметите, по които ще 

полагат изпити в съответната сесия, не по късно от 10 дни преди началото й; 

2. полагат изпити съобразно училищния учебен план. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

   Чл.69. (1) Ученици могат да се преместват в паралелка на ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян 

или в друго училище при наличие на свободни места в приемащото училище. 

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

включват: 

1.  Незаетите места; 

2.  Освободените през учебната година места. 

(3) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им 

в училището и в РУО. 

(4) Преместването на учениците се извършва, както следва: 

1.  от I до VI клас - през цялата учебна година;. 

2.  от VII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен 

срок; 

3.  в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил 

https://www.mon.bg/bg/59


20  

при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви . 

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

профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви. 

(5) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при 

преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са 

изучавали. 

(6) Премествания извън случаите по ал. 4 , т. 2 - 4 и ал. 5 се разрешават от началника на 

регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, като 

се представят документи, удостоверяващи причините за преместването. 

 

Чл.70. (1) Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на 

местоживеенето с разрешение на началника на РУО. 

(2) Не се изисква разрешение на началника на РУО по ал. 1, когато приемащото училище е 

единствено в населеното място. 

Чл.71. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

1.  подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО 

до директора на приемащото училище; 

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

възможността за записването на ученика и информира директора на училището, в което ученикът се е 

обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание.“ 

(3) До три работни дни от получаване на информацията по ал.1, т.2 директорът на училището, 

в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на 

приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело 

на ученика в гимназиален степен.“ 

(4) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на 

удостоверението по ал.2 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира 

родителя/настойника 

и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие 

относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако 

има такива. 

(5) В срока по ал. 3 директорът на приемащото училище информира писмено директора на 

училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

(6) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. 

 

 

ГЛАВА VI ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Чл.72. Знанията и уменията на учениците от V до ХII клас се проверяват и оценяват съгласно 

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

учениците. 

 

 

ГЛАВА VII ПЛАН-ПРИЕМ 
 

Чл.73. (1) Приемането на ученици в V и VIII клас в ППМГ „Васил Левски“ и определянето на техния 

брой се извършва по утвърден държавен план-прием, при условия и по ред, определен от Министъра на 

образованието и науката. 

(2) до 15 януари на текущата учебна година директорът на училището представя на началника 

на регионалното управление на образованието мотивирано предложение, съгласувано с общината, относно 

броя на паралелките, броя на учениците и профилите по форми на обучение; 

file:///F:/правилник_2017_2018/naredba_11_01.09.2016_ocenjavane.pdf
file:///F:/правилник_2017_2018/naredba_11_01.09.2016_ocenjavane.pdf
file:///F:/правилник_2017_2018/naredba_11_01.09.2016_ocenjavane.pdf
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(3) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година със заповед на Началника на 

РИО до 30 март. 

(4)  Над утвърдения план-прием се приемат близнаци, когато единия от тях е приет по реда и 

условията за приемане на ученици. 

Чл.74. Класираните учениците се записват в V или VIII клас в училище като подават следните 

документи: 

1. Заявление до директора; 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал.1 от ЗПУО; 

3. Копие на акт за раждане; 
 

ЧАСТ ТРЕТА УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

ГЛАВА І УЧЕНИЦИ 

 Чл.75. (1) Учениците имат следните права: 

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

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

3. Да избират профила и професията; 

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

5. Да получават библиотечно-информационно обслужване; 

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

задълженията си; 

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

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

професия; 

9. Да участват в проектни дейности; 

10. Да дават мнения и предложения за училищните дейности 

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

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

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

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

на общността; 

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

ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

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

правилника на училището по предложение на учениците. 

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

Министерския съвет. 

Чл.76. (1) Учениците имат следните задължения: 

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

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

за развитие на добрите традиции; 

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

физическо и психическо насилие; 

                          4. Да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището 

съгласно чл. 6, ал.3. 

                 5. Да се явяват в училището в приличен външен вид, който изключва: 
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• Пиърсинг на видими места; 

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

• Спортен екип, освен по време на часа по физическо възпитание и спортни дейности 

• Екстравагантни прически. 

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

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

гимназията, да не внася и употребява алкохол и наркотични вещества; 

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

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

ученическата лична карта да уведоми класния си ръководител в момента на установяване на липсата  й/им 

и да представи на същия нова за заверка; 

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

8. Да спазват правилника за дейността на институцията; 

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

учебните часове; 

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

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

Закона за закрила на детето; 

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

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

размера на нанесената щета в срок до 7 дни. Когато не се установи конкретният причинител, отговорността 

и санкциите се поемат солидарно; 

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

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

компютърните кабинети; 

15. Да изпълнява дежурства съгласно графика на класа; дежурният отговаря за хигиената 

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

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

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

отговорност; 

18. Да носи спортен екип и чисти спортни обувки за часовете по физическо възпитание и 

спорт; 

19. Да заема мястото си в класните стаи 5 минути преди започване на първия учебен час 

и след биене на първия звънец за всеки следващ учебен час; 

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

тяхното изрично съгласие. 

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

дисциплина. 

 

 

 

 

ГЛАВА ІІ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ППМГ “Васил Левски“ гр. Смолян осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците 

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

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

Чл.77. (1) На децата и учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 
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(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

Чл.78. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

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

1, т. 1 от ЗПУО – в домашни или в болнични условия. 

Чл.79. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона 

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

учебни часове; 

4. Кариерно ориентиране на учениците; 

5. Занимания по интереси; 

6. Библиотечно-информационно обслужване; 

7. Грижа за здравето; 

8. Поощряване с морални и материални награди; 

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

10. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения 

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

подкрепа при допуснати 5 забележки за поведение (лоша дисциплина, неуважение, агресия, отстранен от 

час, без униформа) или други обстоятелства описани в НАРЕДБАТА за приобщаващото образование 

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

от настоящия правилник. 

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

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

правилник. Обща подкрепа се стартира при следните ситуации: 

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

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

часа. 

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

очакваните резултати при НВО с допълнително обучение до 80 учебни часа годишно 

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

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

в плана за подкрепа. 

Чл.81. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва работа с ученик по конкретен 

случай; 

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

1. Със специални образователни потребности; 

2. В риск; 

3. С изявени дарби; 

4. С хронични заболявания. 

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

подкрепа за личностно развитие се определят съгласно приложение 6. 

Чл.82. Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.83. (1) ППМГ “Васил Левски“ гр. Смолян осъществява дейности по превенция на тормоза и 

насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 

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

подчинени на обща училищна политика, и включват: 

1. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 
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2. Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното образование в часа на  

класа, в заниманията по интереси; 

3. Партньорство с родителите; 

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

общност. 

Чл.84. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение се определят от училището и включват: 

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

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

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

3. Консултиране на детето или ученика с педагогически съветник; 

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

умения за общуване и решаване на конфликти; 

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

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

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

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

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

ГЛАВА ІІІ САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл.85. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по 

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

върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се 

налагат следните санкции: 

1. забележка; 

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

самостоятелна форма (за навършилите 16 години); 

3. преместване в друго училище; 

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

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

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

отбелязват отсъствия, а наложената мярка се документира в електронния дневник на класа (чл.62 от 

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ). При налагане на мярката ученикът няма право да 

напуска територията на училището по времето на отстраняването си и пребивава при педагогическия 

съветник или заместник директора, които незабавно уведомяват родителя. Веднага се предприемат 

дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение от страна на класен ръководител, 

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

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

неуважително отсъствие. 

                        (4) 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: 

4.1 Дежурният учител, констатирал нарушението, информира родителя чрез телефонно 

обаждане или го изпраща при класен ръководител, педагогически съветник, заместник-

директор или директор. Родителят се ангажира или да донесе униформата, или да 

придружи ученика до вкъщи, след което да го върне във вид, съгласно Правилника на 

училище. 

4.2 Учителят, констатирал нарушението по време на час, изпраща  ученика при 

педагогическия съветник, зам. директора или директора и прави доклад до директора за 

налагане на мярка по чл199, ал 3 от ЗПУО и вписва неуважително отсъствие за часа. 

Педагогическият съветник уведомява родителите на ученика за предстоящото му 
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изслушване при директора и след изслушване на ученика, директорът издава заповед за 

налагане на мярка по чл. 199, ал 3 от ЗПУО. Веднага след отпадането на основанието за 

отстраняването на ученика, педагогическият съветник и класният ръководител предприемат 

дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява 

родителят.   

  Чл.86.(1) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се 

прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

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

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

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

нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

 

Чл.87.(1) Освен налагането на санкция на ученика задължително се предоставя обща подкрепа за 

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

педагогически съветник, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в 

неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно 

ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище. 

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

ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г от координатора съвместно с 

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

Чл.88. (1) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

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

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

отсъствията. 

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

          Чл.89. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. по медицински причини – при представяне на медицински документ след писмено 

потвърждение от родителя и заверен от медицинското лице в училище. Срока за представяне на 

документа е до 3 дни от завръщане в училище. 

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

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

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

потвърждение от родителя. 

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

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

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

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

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

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

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

родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен     разговор или по имейл и подава 

заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа 

на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини. 

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

за отсъствия по семейни причини от класния ръководител или директора. 

 Чл.90. (1) При отсъствие на ученик без уважителна причина от час отсъствието се счита за 

неуважително. 

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

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

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

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

паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради 
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невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания, полагат изпит за 

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

участие на ученици в мероприятия представящи училището на общинско, национално и международни 

ниво; участие на ученици в национални и международни състезания, олимпиади и форуми по решение на 

педагогическия съвет). 

Чл.91. (1) Санкциите по Чл.87, може да се налагат и за допуснати отсъствия, извън случаите по 

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

правилника за дейността на училището.  

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

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

неуважителни причини през учебната година. 

Чл.92. 1. При неспазване на изискванията на ЗПУО, настоящия правилник или при допускане на 

неуважителни отсъствия на учениците се налагат следните санкции: 

(1) „Забележка“ – за: 

1. Над 5 неуважителни отсъствия; 

2. Увреждане на училищната материално-техническа база; 

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

служителите; 

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

дисциплина, неуважение, агресия, отстранен от час); 

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

учебна цел; 

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

провинение. 

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

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

ученици навършили 16 години – за: 

1.     Над 10 неуважителни отсъствия; 

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

неуважение, агресия, отстранен от час); 

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

служители в       училището; 

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

5. Прояви на физическо и психическо насилие; 

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

санкционира съвместно с органите на МВР; 

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

провинение; ученическа книжка или дневник. 

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

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

училище. 

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

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

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

16- годишна възраст или „Преместване в друго училище до края на учебната година“ за 

ненавършилите 16 години – за: 

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

дейността в училището; 

2. Упражняване на физическо или психическо насилие; 

3. Унищожаване на училищно имущество и документация; 
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4. Уронване престижа, авторитета и доброто име на училището; 

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

училище. 

Чл.93. (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.94. /чл.202 от ЗПУО/ (1) Санкциите са срочни. 

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

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

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

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

учебна година. 

Чл.95. Санкцията "забележка" се налага със заповед на директора по мотивирано писмено 

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

предложение на педагогическия съвет. 

Чл.96. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите директорът задължително уведомява 

родителя, а в случаите по Чл.87,т.2,3,4 ( „предупреждение за преместване в друго училище", "преместване 

в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение") - и съответните 

териториални структури за закрила на детето. 

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

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

(3) За всяка процедура по налагане на санкция по чл. 121, ал. 1 и на мярката по чл.49, ал. 5 

/ДОС за приобщаващо образование/ се определя докладчик – класният ръководител или учител, който 

преподава на ученика. 

Чл.97. (1) Преди налагане на санкция по чл. 121, ал. 1 и на мярката по чл. 49, ал.5 /НАРЕДБА ЗА 

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ/, директорът – за санкцията по чл. 121, ал. 1, т.1- "забележка", 

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

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

конкретното нарушение в присъствието на педагогическия съветник. 

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

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

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

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

да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от 

училището. 

Чл.98.(1) Преди налагане на санкция по Чл.87,т.2,3,4/ „предупреждение за преместване в друго 

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

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

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

настоящ адрес на ученика, представител на който може да присъства на изслушването с оглед защита на 

правата и интересите на ученика. 

(2) Преди налагане на санкциите задължително се взема предвид мнението на класния 

ръководител на ученика. 

Чл.99.(1) В заповедта за налагане на санкциите и мерките се посочват видът на санкцията и/или 

мярката, срокът и мотивите за налагането им. 

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

образованието. 

 

  Чл.100. (1) Класният ръководител писмено или по електронен път уведомява родителя, за 

наложените на ученика санкции и/или мерки. 
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(2)Наложените санкции и мерки се отразяват в електронния дневник и в личния картон 

/личното образователно дело на ученика. 

Чл.101. По предложение на класния ръководител наложената на ученика санкция по Чл.87, ал. 1, 

т. 1/ „забележка“ / може предсрочно да бъде заличена. 

Чл.102.(1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на 

класния ръководител. 

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

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

регионалното управление на образованието. 

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

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

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

за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех. 

Чл.103.(1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени. 

(2) По желание на ученика след заличаване на санкцията "преместване в друго училище" той 

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

(3) Заличаването се отбелязва в личното образователно дело. 

 

ГЛАВА ІV РОДИТЕЛИ 

Чл.104. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

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

конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо. 

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

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

Чл.105.Родителите имат следните права: 

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

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

общността; 

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

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

време; 

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

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

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

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

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

децата им; 

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

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

Чл.106.(1)  Родителите имат следните задължения: 

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

родителска среща на класа за учебната година) 

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

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

други документи извиняващи отсъствията на децата им. 

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

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

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

страна на ученика / носене на ученическата униформа и др. /; 
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5. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

6. Да участват в родителските срещи; 

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

специалист в подходящо за двете страни време. 

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

училище; 

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

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

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

с изключение на отписването на ученика от училището или промяна на формата на обучение. 

 

 

ГЛАВА V УЧИТЕЛИ  И  ДРУГИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ 

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

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

специалисти. 

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

възпитанието и социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на учениците в училище.       

Чл.107.(1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива 

на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил. 

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

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

самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 

Чл.108.Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. Да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

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

съобразно принципите и целите, определени в този закон; 

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

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

задължения; 

5. Да повишават квалификацията си; 

6. Да бъдат поощрявани и награждавани. 

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

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

и учебните помагала: 

Чл.109.Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

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

образователни стандарти; 

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

други дейности, организирани от институцията; 

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

образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 

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

5. Да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на ППМГ и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел 

подобряване качеството на образованието им. 

6. В едномесечен срок от началото на учебната година педагогическите специалисти 
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подават пред директора писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане през 

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

интереси, съгласно чл.220 от ЗПУО 

 

РАЗДЕЛ І УЧИТЕЛИ 

Чл.110.Длъжността „учител“ включва следните функции: 

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

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

развитието им; 

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

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

стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина; 

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

компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за 

пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им 

потребности; 

4. Сътрудничество и екипна работа с други педагогическите специалисти и 

взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие 

на децата или на учениците; 

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

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

тях допълнителни дейности или занимания по интереси; 

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

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

професията като квестори, оценители, консултанти и други; 

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

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

на групата или класа. 

Чл.111. Учителят организира и ръководи образователно-възпитателния процес по учебния 

предмет в класовете, на които преподава, проверява и оценява знанията и уменията на учениците и е длъжен: 

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

учениците и осигурява съзнателно, задълбочено и трайно усвояване учебния материал. 

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

оценките в дневника и бележника на ученика 

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

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

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

лично уведомява родителите. 

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

годишна/ по предмета учителя е длъжен да уведоми родителите чрез официалните средства за 

комуникация и да предложи обща подкрепа за преодоляване на затрудненията. 

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

в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика. 

7. Да изпълнява заповедите на директора и решенията на Педагогическия съвет, както и 
препоръките на контролните органи на РУО на Министерството на образованието и науката. 

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

оглед на осигуряване на заместник за недопускане на свободни часове. 

 

9. Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на 

учебните предмети "чужд език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на 
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книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми. 

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

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

11. Да повишава професионалната си квалификация. 

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

стая и реагира адекватно. 

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

 

Чл.112./Чл. 219 от ЗПУО/ Учителят има право: 

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

регионалните и националните им органи; 

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

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

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

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

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на 

информационните и комуникационните технологии; избира учебници и учебни помагала съгласно 

одобрен от МОН списък. 

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

да се яви веднага пред заместник-директор, педагогическия съветник или директор, като ситуацията се 

отразява в дневника. 

Чл.113.Учителят няма право: 

1. Да видоизменя своеволно учебните планове и програми. 

2. Да проявява дискриминация и необективност при оценяването на знанията и 

поведението на учениците, основаващи се на религиозна, етническа, социална, синдикална и политическа 

принадлежност на учениците или техните родители. 

3. Да внася партийно-политическа или религиозна идеология и пристрастност в учебно- 

възпитателния процес. 

4. Да подстрекава, организира, провежда, както и да участва в дейности с учениците, 

застрашаващи безопасността, здравето и морала, правата и свободите на личността. 

5. Да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху тях чрез коментари за семействата и обкръжението им. 

6. Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове. 

7. Да пуши, да внася и да употребява алкохол в училището, както и извън него при 

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

8. Да се явява на работа с облекло и във вид, които не съответстват на положението му 

на учител и на добрите нрави; 

9. Да внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност. 

10.Да освобождава ученици от учебни занятия. При здравословен проблем по време на 

учебни занятия учениците се изпращат при медицинската сестра. 

   11.Да организира пътувания с ученици от името на ППМГ „Васил Левски” без 

декларация, подписана от Директора. 

                             12.Учителят не може да извършва образователни услуги на ученици, които се 

обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава. 

Чл.114.Лицата, заемащи длъжността „старши учител“, имат следните специфични задължения: 

1. участват в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния 

учебен предмет или модул в училището; 

2. участват в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на 

оценяването на входното и изходното равнище и/или външното оценяване на знанията и уменията на 



32  

учениците от съответния клас; 

3. подпомагат дейностите по разработването на тестове, задачи, задания, материали и 

критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул; 

4. анализират и обобщават резултатите, получени от оценяването на входните и 

изходните равнища и/или от външното оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище 

клас; 

5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на 

образователно-възпитателния процес; 

6. подпомагат и ръководят дейността на лицата, заемащи длъжността „ учител“; 

7. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по 

реализирането им; 

8. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида 

на училището; 

 

 

Чл.115.(1) Лицата, заемащи длъжността „главен учител“, изпълняват следните специфични 

задължения: 

1. Планират и координират квалификационно-методическата дейност в училището – за 

етап и/или степен; 

2. Участват в дейностите, свързани с организирането и провеждането на външното 

оценяване в училището; 

3. Обобщават анализите на резултатите от входните и изходните равнища и/или от 

външни оценявания за училището; 

4. Консултират лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в 

училището при диагностика и оценка на резултатите на учениците; 

5. Консултират и подпомагат лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното 

им развитие; 

6. Организират и координират обмяната на добри практики в училището, ориентирани 

към повишаване на качеството на обучението и прилагането на интерактивни методи за работа с 

учениците; 

7. Организират и провеждат училищните кръгове и съдействат за организирането и 

провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището; 

8. Координират дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва 

училището; 

9. Изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида 

на училището; 

(2) На лицата, заемащи длъжността „главен учител“ в училище, може да се възлагат 

задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по 

свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато 

организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите 

„учител“ и „старши учител“. 

 

РАЗДЕЛ ІІ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

Чл.116. (1) Класният ръководител е длъжен: 

1. Да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които  

се отнасят до поверената му паралелка. 

2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове 

правилника за устройството и дейността на училището, инструктажи, заповедите на директора и др. 

3. Да осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса и 

към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 
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способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 

4. Да изготвя план на класният ръководител съгласно Рамковите изисквания при 

организиране на часа на класа посочени в Наредба 13 от 21.09.2016г. (Приложение 10) 

5. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си 

работа с тях. Да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката 

и отделния ученик и да предприема превантивни и корекционни мерки за справяне с тях, организира 

адекватни възпитателни дейности; 

6. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката. 

7. Да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява 

отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки. 

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

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

9. Да оформя в едноседмичен срок в електронния дневник отсъствията на учениците 

10.   Да води училищната документация и електронния дневник на паралелката съгласно 

изискванията в Наредбата за информация и документите и в края на учебната година да я предаде на 

директора без пропуски. 

11. Отразява в електронния дневника на класа: срещи с родители; график на контролните и 

класните работи; резултати от обучението; наложени и отменени наказания, индивидуална работа, обща 

подкрепа за личностно развитие; 

12. Оформя и води личните картони/ личните образователни дела на учениците като 

вписва резултатите от обучението на всеки ученик: 

• Данни за ученика; снимка; документи за постъпване; форма на обучение; профил, 

данни за издадени документи; 

• Резултати от обучението по учебни години и учебни предмети/модули по вид 

подготовка; отсъствия; резултати от приравнителни изпити; резултати от изпити за промяна на оценката; 

резултати от национално външно оценяване/ държавни зрелостни изпити. 

13. Води и други документи, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за информация и 

документите, издадени на ученика: 

• Удостоверение за завършен клас - форма на обучение; година на завършване; 

резултати от обучението 

• Свидетелство за основно образование 

• Удостоверение за преместване 

• Диплома за средно образование 

• Диплома за завършен първи гимназиален етап на средното образование 

14. Да съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други 

оправдателни документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има право да 

извинява отсъствията на учениците в дневника на класа 

15. До 4-то число от всеки месец подава при ЗАТС броя на извинените и неизвинени 

отсъствия за предходния месец на учениците. 

16. Един месец преди приключване на срока, докладва на директора застрашените 

от отпадане ученици, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в 

електронния дневник уведомително писмо до родителите. 

17. Да планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи 

изграждане на ученически колектив. 

18. Да реализира постоянна връзка с родители и социалната система. 

19. Да запознава родителите с Правилника за дейността на училището, учебните планове 

по съответните профили и нормативните актове със задължителен характер срещу подпис; 

 

20. Да провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира 

според изискванията. 
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21. Да организира застраховането на учениците. 

22. Да осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая 

23. При възникнала конфликтна ситуация – предприема мерки за разрешаване на 

конфликти 

• Между ученици: 

- Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум. 

- При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището. 

• Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство. 

24. Да предлага налагане на санкции на ученици, които не изпълняват задълженията 

определени в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за 

въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, като 

спазва изцяло процедурата заложена в ЗПУО. 

 

Чл.117.Класният ръководител има право: 

1. Да предлага за награди ученици от поверената му паралелка. 

2. При възникнала непредвидена ситуация, налагаща отсъствие на ученика от училище след 

задължително проведен разговор с родител, класният ръководител има право да освободи ученика до края на 

учебния ден. След това вписва в електронния дневника (в БЕЛЕЖКИ) проведения разговор и причините за 

отсъствията на ученика. 

3. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи 

се до учебно-възпитателната работа в паралелката. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ 

Чл.118. Дежурството се извършва по график изготвен от заместник-директора и утвърден от 

директора. 

Чл.119. Дежурните учители са длъжни: 

1. Да идват на училище 30 минути преди започване на учебните занимания. 

2. Да осигуряват пропускателния режим и движение на учениците по коридорите, като 

изискват приличен вид и носене на ученическа униформа 

 

3. Да следят за опазване на реда в коридорите и класните стаи на етажа, за които отговарят, 

и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество. 

4. Да докладват за възникнали проблеми на зам. директора и директора и да получават 

съдействие при необходимост. 

 

РАЗДЕЛ ІV    ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

Чл.120.(1) Длъжността „педагогически съветник“ в училище включва функции, свързани с 

консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в 

осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. 

(2) Педагогическия съветник изпълнява функции, свързани с: 

1. подготвяне на предложения и участие в разработването и прилагането на училищни 

политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците; 

2. консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други 

заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, възпитанието и 

социализирането на децата и учениците; 

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

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

4. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с обучението, 
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възпитанието и социализацията им, както и с избора на занимания по интереси; 

5. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните 

видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на различни форми 

на агресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми за противодействие и на мерки 

за въздействие; 

6. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва 

оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа, 

като при липсата на психолог в институцията подпомагат и координират дейността на екипа; 

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

им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище и намаляване броя на преждевременно 

напусналите; 

8. организиране на групи с деца или учениците за подпомагане на личностно им развитие 

и адаптирането им към изискванията на образователната среда; 

9. осъществяване на кариерно ориентиране, като информиране и консултиране на 

учениците в техния избор на професия, обучение или образование; 

10.  осъществяване на връзката между родителите и институция в системата на 

предучилищното и училищното образование за целите на координацията и комуникацията в работата по 

отделен случай на ученик; 

11.  работят с всички деца от училището, а при нужда и с родителите и учителите, за 

приемане на различията. 

12.  участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 

квалификация, включително и споделяне на добри практики; 

13.  сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в 

междуинституционални екипни срещи. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Чл.121. (1) Длъжността ръководител на направление „информационни и комуникационни 

технологии" включва функции, свързани с подготовка, организиране и провеждане на обучение на 

ученици по учебни предмети от училищния учебен план и функции, които подпомагат директора при 

внедряването на информационни и комуникационни технологии, осигуряват съвместимостта на базите 

данни на училището с други системни администратори и организират функционирането на вътрешната 

информационна система. 

(2) Лицата, заемащи длъжността „ръководител на направление информационни и 

комуникационни технологии", изпълняват и следните функции: 

1. Проучване, анализиране, планиране и препоръчване на подобрения във 

функционирането на наличната информационна и комуникационна мрежа за осигуряване на оптимален 

работен режим; 

2. Организиране и координиране на процеса на намиране, оценяване, съхраняване, 

обработване, представяне и обмен на информация; 

3. Установяване на потребностите и изискванията на отделните класове за обучение по 

информационни технологии и изготвяне на графици за ползване на кабинетите; 

4. Разработване на образователни материали и помагала, като наръчници, нагледни 

материали, онлайн представяния, демонстрации и помощна справочна документация за обучение и за 
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безопасни условия на работа; 

5. Планиране, координиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти 

като част от вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното използване на 

комуникационните технологии и за прилагане на актуалните информационни продукти и софтуер чрез 

подготовка на инструкции и онлайн помощ за работа и поддръжка; 

6. Подпомагане на самоподготовката на педагогическите специалисти чрез насочване и 
подкрепа при избора и използването на технологии при планирането и реализирането на дейности: 

подготовка на материали за уроци, оценяване и/или диагностика, анализ на резултати, семинари, обмяна 

на добри практики и др. ; 

7. Проучване на потребностите и възможностите от внедряването на нови технологии в 

образователния процес; 

8. Организиране и провеждане на инструктаж за здравословни и безопасни условия на 

труд с учениците и педагогическите специалисти за работа в компютърните кабинети и в помещения, в 

които има компютърни конфигурации, контролиране на дейността. 

 

ГЛАВА VІ ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, 

ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл.122. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията 

на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти от ППМГ „Васил Левски“ се осъществяват на училищно 

ниво. 

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с 

цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на 

учениците. 

(4) Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

 Чл.123.(1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

 

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез 

система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни 

кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

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

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

Чл.124. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 

организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни 

и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се измерва в академични часове и 

за нея не се присъждат квалификационни кредити. 

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в 

не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Чл.125. Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на 

педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с 

професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, 

както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. 

Чл.126.(1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти 

може да придобиват професионално-квалификационни степени. 

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока 

професионално-квалификационна степен. 



37  

(3) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването им се 

определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите 

специалисти. 

Чл.127.(1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и 

включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на 

училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му 

израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. 

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист. 

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. 

 

ГЛАВА VІІ     КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл.128. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при 

последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване 

качеството и ефективността на образованието. 

(2) Учителските длъжности са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител; 

(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите, се 

осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от 

работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение. 

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

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и 

резултатите от атестирането им. 

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

квалификационна степен са основание за по- бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, 

независимо от учителския стаж. 

(6) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване на 

степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се определят 

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

педагогически специалисти. 

Чл.129.(1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за 

изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището, а за директорите - и на 

управленската им компетентност. 

(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се 

извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с 

педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват: 

1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е 

различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и 

родител от обществения съвет - при атестиране на директорите; 

2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на 

педагогическия съвет - при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти. 

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния 

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

педагогически специалисти. 

(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и 
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процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за 

повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист. 

(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната 

комисия: 

1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка; 

2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска 

оценка учител, директор или друг педагогически специалист; 

3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и 

организационна подкрепа; 

4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от 

провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа. 

(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след 

предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3. 

(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се 

освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. 

(9) При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се 

прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3. 
 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА   УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Чл.130. Задължителна документация в ППМГ „Васил Левски“ и срок за нейното съхранение: 

• Книга за протоколите от заседанията на ПС – постоянен; 

• Книга за регистриране на заповедите на директора – 5 години; 

• Книга за контролната дейност на директора (зам. -директора) – 5 години; 

• Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН – 5 години; 

• Дневник за входящата кореспонденция – 5 години; 

• Дневник за изходящата кореспонденция – 5 години; 

• Книга за регистриране на даренията – постоянен; 

• Свидетелство за дарение – постоянен; 

• Летописна книга – постоянен; 

• Книга за санитарното състояние – 5 години; 

• Книга за подлежащи на задължително обучение деца до 16 – годишна възраст – 5 

• Дневник V-ХII клас – 5 години; 

• Електронен дневник V-ХІІ клас 

• Личен картон за всеки ученик – постоянен; 

• Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавен зрелостен 

                                 изпит (ДЗИ) – 5 години; 

• Протокол на Зрелостна комисия за допускане на учениците до ДЗИ – постоянен; 

• Протокол за дежурство при провеждане на писмени изпити – постоянен; 

• Протокол за резултата от писмен или устен изпит – постоянен; 

• Протокол на Комисията за удостоверяване на завършено средно образование– 

                          постоянен; 

• Протокол за Зрелостната комисия за резултатите от ДЗИ – постоянен; 

• Протокол за Зрелостната комисия за придобиване на средно образование–постоянен; 

• Регистрационна книга за издадените документи за завършена основна степен на 

     образование – постоянен; 
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• Регистрационна книга за издадени дипломи за средно образование - постоянен; 

• Регистрационна книга за дубликати на издадени документи за завършена степен 

на образование – постоянен; 

• Сведение за дейността на училището Списък – Образец №1 – постоянен. 

Чл.131. (1). Дубликат на удостоверение за завършен клас, на свидетелство за основно образование, 

на свидетелство за завършена гимназиална степен и на диплома за завършено средно образование се 

издава от директора на училището, издало оригиналния документ. 

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице в случай, че документа по 

ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване. 

Чл.132. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че 

оригиналният документ е издаден. 

(2)  В случай, че училището, издало оригиналния документ, е закрито, заинтересованото лице 

подава молба до училището, където се съхранява училищната документация. 

(3) В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересованите 

лица могат да установят правата си по съдебен ред. 

Чл.133. Дубликатът се издава по образец съгласно държавните образователни изисквания. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1 Изменения в настоящия Правилник се извършват при промяна или отмяна на нормативните 

документи, въз основа на които е издаден или с квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на 

Педагогическия съвет. 

§2 По всички неуредени в този правилник въпроси се прилагат директно нормите на ЗПУО и 

съответните Наредби. Правилникът е задължителен за всички служители (педагогически и 

непедагогически персонал) и ученици в ППМГ. 

§3 „Конфликт на интереси“ е конфликт на интереси по смисъла на §6д от допълнителните 

разпоредби на Закона за народната просвета. 

§4 Облекло и вид, които съответстват на добрите нрави за положението на учител или ученик, 

съгласно чл.130 , т.10 и чл.150, ал.1, т.3, включва: панталон, дънки, рокля, пола (с прилична дължина), 

пуловер, поло, блуза, риза, сако, обувки, сандали; и забранява да се носи в сградата на училището за 

ежедневно облекло: анцуг; потници, къси панталони (по-къси от ¾) и джапанки; шапка и кърпа; облекло, 

което разголва кръста и гърдите. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии за награждаване на учители и служители 
 
 

За почетната грамота 

„Неофит Рилски” 

За учител на годината За наградата на 

Община 

Смолян 

1. Работа с изявени и 

даровити    деца: 

Високи постижения на 

учениците на проведеното 

през учебната година външно и 

вътрешно оценяване; 

Значими резултати от 

национални и международни 

олимпиади, конкурси, 

състезания и др.; 

2. Творческа и 

иновативна  работа 

Постижения в съответната 

професионална област или в 

методиката на преподаване; 

Използване на съвременни, 

интерактивни методи на 

преподаване и обучение, 

както и новаторски дух; 

3. Професионална и 

методическа работа 

Партньорство и 

сътрудничество с родители, с 

училищно настоятелство, със 

социални партньори и с 

неправителствени 

организации; 

4. Личностни качества 

Отговорност, инициативност, 

умения за работа в екип, 

организационни и 

управленски умения; 

С етично отношение към 

учениците, родителите и към 

колегите . 

1. Работа с изявени и 

даровити  деца: 

Високи постижения на 

учениците на проведеното 

през учебната година външно и 

вътрешно оценяване; 

Значими резултати от регионални и 

областни олимпиади, конкурси, 

състезания и др.; 

2. Творческа и иновативна          

работа 

Повишаване на 

професионалната 

квалификация; 

Разработване на проекти; 

Реализиране на проекти; 

Организиране на извънкласни 

дейности с ученици; 

Използване на съвременни, 

интерактивни методи на 

преподаване и обучение, 

както и новаторски дух; 

3. Професионална и 

методическа работа 

Партньорство и 

сътрудничество с родители, с 

училищно настоятелство, със 

социални партньори и с 

неправителствени 

организации; 

4. Личностни качества 

Отговорност, инициативност, 

умения за работа в екип, 

организационни и управленски 

умения; 

 

С етично отношение към 

учениците, родителите и към   

колегите . 

1. Работа с изявени и 

даровити  деца: 

Високи постижения на 

учениците на проведеното 

през учебната година външно и 

вътрешно оценяване; 

Значими резултати от 

регионални и областни 

олимпиади, конкурси, 

състезания и др.; 

2. Творческа, иновативна, 

професионална и 

методическа работа 

Повишаване на 

професионалната 

квалификация; 

Участие в Общинската 

конференция „Училището – 

желана територия за ученика” 

Участие в общински 

мероприятия 

Използване на съвременни, 

интерактивни методи на 

преподаване и обучение, 

както и новаторски дух; 

Партньорство и 

сътрудничество с родители, с 

училищно настоятелство, със 

социални партньори и с 

неправителствени 

организации; 

3. Личностни качества 

Отговорност, инициативност, 

умения за работа в 

екип,организационни и 

управленски умения; 

 

С етично отношение към 

учениците, родителите и към   

колегите 
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Общи изисквания: 

Учителят не е носител на настоящата награда през изминалите 3 години или на други награди през 

настоящата година, свързани с професионалната му дейност и с изяви на негови ученици и не е 

наказван. 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии за присъждане на награда "Ученик на годината“ 
1. Участие и награди в изяви под името на ППМГ /олимпиади, конкурси, научни и спортни 

състезания на областно и национално ниво/; 

2. Активно включване в училищния живот, инициативност и творчество; 

3. Състояние на успеха и дисциплината; 

4. Добронамерено и толерантно отношение във взаимоотношенията с ученици и учители; 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии за присъждане на награда "Клас на годината" 
1. Успех на класа 

✓ среден успех на класа; 

✓ брой отличници; 

✓ брой пълни отличници; 

✓ активност на учениците в класно-урочната дейност. 

2. Дисциплина 

✓ наказания и поощрения на учениците; 

✓ отсъствия ( процентно отношение); 

✓ спазване на училищните правилници и наредби; 

✓ униформи; 

✓ междуличностни отношения в класа и в училище. 

3. Активност на класа 

✓ работа на класа по проекти: 

- иницииране на проекти; 

- участие в проекти; 
 

✓ участие в извънкласни и извънучилищни дейности: 

- иницииране и организиране на мероприятия; 

- участие в мероприятия; 
 

✓ гражданска позиция и връзка с институции. 

4. Постижения на класа 

✓ индивидуални успехи на състезания, конкурси и олимпиади; 

✓ групови успехи на състезания, конкурси и олимпиади. 

5. Поддържане на материалната база 

✓ опазване на имуществото в класната стая и училището; 

✓ поддържане на класната стая; 

✓ реновиране и дейности по освежаване и обогатяване на материалната база. 

http://www.pmgmontana.com/pmgsite/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3A-q-q&catid=32%3A2010-04-16-15-24-37&Itemid=34
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Разписание на часовете  
 

1 час – 8. 00 – 8. 45 

2 час – 8. 55 – 9. 40 

3 час – 9.50 – 10. 35 

Голямо междучасие 

4 час – 11. 00 – 11. 45 
5 час – 11. 55 – 12. 40 

6 час – 12.50– 13. 35 

7 час – 13. 45 – 14. 30 

8 час – 14. 40 – 15. 25 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ за 

един учебен срок или една учебна година 
1. За краткосрочно освобождаване на учениците от часовете по учебния предмет 

„физическо възпитание и спорт” до 30 календарни се представя медицинска бележка, издадена от личния 

или лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика и мотивът за 

освобождаване. 

2. За дългосрочно освобождаване за учебен срок и/или учебна година се представят 

следните документи: 

• заявление от родител до директора на учебното заведение с приложени документи, 

удостоверяващи здравословното състояние на ученика; 

• протокол от лекарска комисия (ЛКК) за профила на заболяването и медицинско 

становище за допускане/недопускане за участие в часовете по ФВС или становище на районна 

експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК), която има предназначение да определя 

инвалидността на деца до 16 години и/или от ЛКК, ако ученикът е освидетелстван вече от РЕЛКК по 

друг повод. 

3. Когато учениците са освободени от изучаване на учебния предмет Физическо 

възпитание и спорт за учебна година, за срочни и годишни оценки в дневника на класа се записва текст 

“освободен”. 

4. Освобождаване за една учебна година или за един учебен срок става в началото на 

учебната година или началото на учебния срок. Освободеният от упражняване на спортна дейност ученик 

присъства в учебните часове по ФВС. Неизпълнението на това изискване се отбелязва като неуважително 

отсъствие. 

5. Директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед 

учениците, освободени по здравословни причини от учебния предмет ФВС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Подкрепата за личностно развитие на учениците 
Стъпки при осъществяване на обща подкрепа за поведение: 

1. Планът се изготвя от координатора и го съгласува с класния ръководител до 14 дни от 

установяване на случаите. 

2. Планът включва задължително една или повече дейности, които задължително се 

осъществяват и в неучебно време, включително през ваканциите. 

3. Продължителност на плана – не по малко от две седмици със седмична заетост до 20 

часа 

4. Планът за действие се актуализира, променя или прекратява след преглед на 

напредъка на ученика и съобразно заложените в него срокове. 

5. Отговорност за координацията по изпълнението на плана има координатора, който 

запознава родителя с плана и го информира за резултатите. 

6. В случаите когато ученика получава обща подкрепа в рамките на три месеца и не се 

отчита напредък, учителите или класния ръководител обсъждат с координатора в училище насочване на 

детето за оценка на индивидуалните му потребности от екип за личностно развитие и предоставяне на 

допълнителна подкрепа. 

 

Стъпки при осъществяване на обща подкрепа за обучителни затруднения: 
 

1. Учителят по предмета изготвя план за действие: 

• цели за работа с ученика 

• срок за постигане 

• описание на работата 

2. Планът се съгласува с координатора и класния ръководител до 14 дни от установяване на 

случаите. 

3. Планът включва задължително една или повече дейности 

4. Планът за действие се актуализира, променя или прекратява след преглед на напредъка на 

ученика и съобразно заложените в него срокове. 

5. Отговорност за координацията по изпълнението на плана има координатора и учителите, 

който запознават родителя с плана и го информира за резултатите. 

6. В случаите когато ученика получава обща подкрепа в рамките на три месеца и не се отчита 

напредък, учителите или класния ръководител обсъждат с координатора в училище насочване на детето за 

оценка на индивидуалните му потребности от екип за личностно развитие и предоставяне на допълнителна 

подкрепа. 

 

Основни дейности за осигуряване на допълнителна подкрепа: 
 

      Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва работа с ученик по конкретен случай. 

Тя е срочна и цели подкрепа на ученика за развитие на неговите силни страни, както и за предотвратяване 

на проблеми в поведението, на отпадане от обучението и на социалното изключване. 

 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за подкрепа на ученика. 
 

1. Планът включва: 

• Целите, задачите и видът на допълнителната подкрепа 

• Описание на възможностите, силните страни и потенциала на ученика за 

включване и участие в образователния процес 

• Определяне на срока на предоставяне на допълнителната подкрепа 

• Определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от 
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обучението на ученика 

• Определяне на начина за оценяване на напредъка на ученика 

• Описание на екипната работа с ученика, на ролята и отговорностите на 

педагогическите специалисти и на родителите 

2. Планът за допълнителна подкрепа се осъществява от екип за подкрепа за личностно 

развитие на ученика. 

3. Екипът в училище се създава със заповед на директора за конкретен ученик – със СОП,  в 

риск, с изявени дарби, с хронични заболявания 

• В състава на екипа задължително участва педагогическия съветник, логопед, 

учители, които преподават на ученика. В работата на екипа участва и родителят на ученика, който се кани 

от ръководителят на екипа за всяко заседание не по-късно от 7 дни преди провеждане. 

• В заседанията на екипа маже да участват представител на отдела за закрила на 

детето и други специалисти при необходимост. 

• Заседанията са редовни, когато присъстват всички членове. Решенията се    взимат 

с пълно мнозинство. 

• Ръководителят на екипа запознава родителя с протокола и изисква писменото 

му съгласие относно решението на екипа за предоставяне или непредоставяне на допълнителна подкрепа. 

 

Координатор за организиране и координиране на процеса на осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа: 

1. Определя се в началото на всяка учебна година от директора на училището 

• По предложение на координатора със заповед, директора определя и       други 

специалисти, които да подпомагат координирането на подкрепата 

2. Координаторът има следните функции: 

•  Разпознава потребността от предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа 

• Предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа за  

личностно развитие на учениците в случаите, когато е необходима допълнителна подкрепа 

•   Координира извършването на оценката на индивидуалните потребности на 

учениците със СОП, с изявени дарби и с хронични заболявания 

•   Предлага на директора да утвърди списък на учениците, на които ще се 

предоставя допълнителна подкрепа 

•    Координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа    
предлага на директора в случай на необходимост да осигури допълнителни специалисти 

• Координира работата с родителите 

• Координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа 

•     Съхранява документите на всеки ученик, за който е сформирани работи екип       

за личностно развитие 

 

 

 След приключване на втори учебен срок изготвя и предоставя на педагогическия съвет 

обобщен доклад-анализ за състоянието на процеса на приобщаващо образование в училището. Докладът се 

предоставя и на началника на РУО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Превенция на обучителните затруднения 

Общата подкрепа за целите на превенцията на обучителните затруднения се изразява във 

включване на отделни ученици в допълнително обучение по отделен предмет: 

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

имат  три/3/ последователни оценки слаб 2 до 10 учебни часа 

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

резултати при НВО до 80 учебни часа годишно 

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

плана за подкрепа 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Дейности в полза на паралелката или училището, които могат да бъдат извършвани 

от учениците 
• Изработване на постери, информационни табла и украси 

• Съдействие при организиране на извънкласни или извънучилищни мероприятия 

• Дежурство съвместно с дежурните учители 

• Помощ в библиотеката 

• Помощ на майстора-поддръжка 

• Почистване/освежаване на класните стаи 

• Грижа за части от училищния двор 

• Други дейности възложени от директор, класен ръководител или педагогически    

съветник, които не уронват престижа на ученика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Ред и начин за организиране на посещения на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции с участие на ученици от 

училището в и извън населеното място 
При организиране на посещение на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, културни 

и научни институции и/или участие в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции, с 

ученици от училището във и извън населеното място на училището, са необходими следните документи: 

Заявление до директора от учителя –ръководител на посещението, в което се предоставя информация за целта 

на посещението, времето, мястото на провеждане, място на нощувка, ако се предвижда, план-сметка (при 

нужда), което се внася в деловодството не по-късно от 7 дни от началото на проявата; 

При получено съгласие за провеждане на проявата от страна на директора, към заявлението се прилагат и 

комплект документи, които включват:-декларация от ръководителя, че родителите на учениците са 

информирани за проявата, която е в населеното място на училището; -поименен списък на участниците, в 

който са посочени три имена и клас. Ако проявата е извън населеното място, в което се намира училището, в 

списъка се посочва и дата на раждане на всеки ученик;- информирано писмено съгласие –по образец, от 

родителите при прояви, организирани извън населеното място. Същите се представят в деловодството не по-

късно от 5 дни преди началото на проявата; 

декларация от родител или документ от личен лекар на всеки ученик, удостоверяващ липсата на контакт със 

заразноболен и противопоказания за участие в организираната проява, която се представя в деловодството 

не по-късно от два дни преди проявата; потвърждение за нощувка, ако се предвижда такава; 

 

Преди провеждането на всяка проява учителят задължително провежда инструктаж за безопасност на 

движение и култура на поведение. За проявите, които се провеждат извън населеното място с инструктажа 

се запознават срещу подпис ученикът и родител или законен негов представител. 

За провеждане на прояви в населеното място директорът дава становище чрез резолюция на подаденото от 

ръководителя заявление не по-късно от един ден след внасянето му в деловодството. 

За провеждане на прояви извън населеното място на училището директорът контролира представянето на 

необходимите документи, издава заповед за провеждане на проявата, издава заповед за командироване на 

ръководители, сключва договор с фирма превозвач, която представя лиценз, заверява с подпис и печат 

списъците на учениците, които участват в проявата, не по-късно от 3 дни преди началото на проявата, 

информира ОД на МВР и агенция по храните, ако е включено изхранване. 

Документите за проведените прояви извън училището се съхраняват до края на учебната година в 

канцеларията на училището. 

Образци на документи: 

1. Информирано съгласие с включен инструктаж за безопасност на движение и култура на поведение 
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ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

От............................................................................................................................................................. 

Родител на .......................................................................................................................................... 

Ученик/чка от .................... клас в ППМГ “Васил Левски” град Смолян 

 

 
Декларирам, че съм съгласен/на синът/дъщеря ми да участва в ……………………………………………….. 

............................................................................., организиран от....................................................... 

До......................................................................... От......................................до ................................. 

/място/ /време(дата или час)/ 

Декларирам, че здравословното състояние на детето ми позволява участието му/й в 

мероприятието. 

Дата........................................ Декларатор: ...................................... 

Град/село ................................. /подпис/ 

 

 
ИНСТРУКТАЖ 

за безопасност на движение и култура на поведение 

 

 
Долуподписаните лица, удостоверяват със саморъчно поставения си подпис, че са получили 

подробен, точен и ясен инструктаж за поведението си при заминаване, по време  на екскурзията 

/отдиха/ и завръщането от нея. 

За опазване живота и здравето на учениците, както и за съхраняване на превозното средство и 

хотела /почивната станция/, в който учениците ще пребивават, задължително трябва да се спазват 

следните правила: 

1. Безусловно да изпълняват плана на мероприятието и разпорежданията на ръководителите, да 

спазват винаги уреченото време за сбор и тръгване. 

2. Не се разрешава отделяне на групата без разрешение на прекия ръководител. 

3. На учениците се забранява по време на движение да отварят вратите и прозорците на 

автобуса /влака/, да се надвесват над тях, както и изхвърлянето на предмети и отпадъци. 

4. Да не се замърсяват автобуса /влака/, спалните помещения и природната среда. 

5. При спиране за почивка и свободно време учениците да спазват правилата по БД и да се 

съблюдават всички указания на ръководителите, да се явяват в точно определено време на сборния 

пункт. 

6. Да не посещават водни басейни без разрешение от ръководителя и без правоспособен 

спасител. 

7. Да не се нанасят материални щети на превозното средство и в хотела /почивната база/, в 

който е настанена групата, нанесените такива щети се заплащат от извършителя. 
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8. При нощувка в хотелска или друга подобна база се забранява надвесването от прозорци и 

балкони. 

9. При здравословно неразположение ученикът е длъжен да уведоми незабавно 

ръководителя на групата. 

10. Категорично се забранява установяването на контакт с непознати хора по какъвто и да бил 

повод. 

11. Да не се носят и ползват остри и опасни предмети и запалителни вещества. 

12.Категорично се забранява носенето и употребата на цигари, алкохол и наркотични 

вещества. 

Тъй като е невъзможно да се предвиди евентуална опасна ситуация за учениците по време на 

екскурзията /отдиха/, всички ученици са предупредени да преценяват отговорно и разумно всяка 

постъпка, действие и движение. 

 

 
ПРОВЕЛ ИНСТРУКТАЖА: .............................................................................................................................. 

/име фамилия подпис/ 

ЗАПОЗНАТИ С ИНСТРУКТАЖА: 

1.Ученик/чка:................................................................................................................................................... 

/трите имена/ 

ПОДПИС:....................................................... 

2.Родител:........................................................................................................................................................ 

/трите имена/ 

ПОДПИС:.................................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА 
 Клас 

 V VI VII VIII IX X XI XII 

Патриотично възпитание и 

изграждане на националното 

самочувствие 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Толерантност и интеркултурен диалог 2 2 2 1 1 1 1 1 

Финансова и правна грамотност, вкл. и 

„Моето първо работно място“ 

   2 2 2 2 12 

Военно обучение и защита на родината     5 5   

Безопасност и движение по пътищата 6 6 6      

Защита на населението при 

бедствия и аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ 

5 5 5 5 5 5 3 3 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с агресията; 

мирно решаване на конфликти 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Превенция на тероризма и 

поведение при терористична заплаха; 

Кибер защита 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Кариерно ориентиране   1    1  

Превенция и противодействие на 

корупцията 

1 1 1 2 2 2 2 2 

ОБЩО 22 22 23 18 23 24 16 26 

 
• В таблицата е посочен минималният брой часове за занимания и дейности по посочените 

тематични области. В зависимост от спецификата на класа, възрастта на учениците и 

конкретния контекст е възможно и комбиниране на теми и дейности от различни тематични 

области. 

• В остатъка от часове, предвидени за часа на класа, се осъществяват занимания и дейности, 

свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, за 

развитие на класа като общност, за ученическото самоуправление и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

 

Ниво на участие Училище 

Наименование Ученически съвет на училището** 

Право на участие Всички ученици на възраст до 18 г., които притежават: 

1. лидерски качества и креативност; 

2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват 

връстниците си за определени каузи; 

3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в 

противоречие с личното им мнение; 

4. готовност за поемане на отговорност 

Начин на избор Включва по един представител на ученическите съвети на паралелките от 

съответния клас, избран от тях 

Председател Избира се от членовете на съвета по ред, определен в съответния                             правилник 

Численост Брой, равен на броя на класовете в училището, допълнeн до нечетно число 

Мандат Eдна учебна година без ограничение в броя на мандатите 

Честота на 

заседанията 

Най-малко веднъж в месеца се свиква от председателя на съвета 

Функции Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището; 

Прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините на 

упражняване на правата на учениците; Мотивира учениците да участват активно в 

процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност; 

Участва в изработването на правилника на училището; Посредничи в разрешаването 

на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес 

или на извънкласните дейности; Подпомага провеждането на дейностите на 

паралелките, класовете и общоучилищните изяви; Работи по проекти съвместно с 

другите ученици, учителите, училищното ръководство и родителите *** 

Подпомага се от… Директора на училището, който: определя представител от педагогическия състав 

(педагогически съветник или психолог) и представител на 

училищното настоятелство, които да координират и подпомагат работата на 

ученическия съвет на училището; осигурява пространство за диалог и 

подпомага органите на ученическото самоуправление и представителство 

при включването им в политиките на училището; създава условия за 

включване на представителите на ученическия съвет на училището при 

разглеждане от педагогическия съвет на въпроси, свързани с поведението на 

учениците. 

 

* Сформира се при желание от страна на учениците и по ред, определен в правилника за 

дейността на училището. 

** При съществуващи практики или желание на учениците с подкрепата на съответните 

административни структури по места моделът за ученическо самоуправление на училищно 

ниво може да се използва на общинско и на областно ниво съобразно механизъм за детско 

участие, разработен от Държавната агенция за закрила на детето. 

*** Резултатите от ученическото самоуправление и детското участие могат да се отразяват в 

писмени форми за удостоверяване на участието и оценка от страна на връстниците и 
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ПРИЛОЖЕН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


