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ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел І

Предмет на правилника
Чл. 1. (1) Този правилник урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото
на училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и
финансирането на ПГИ „КАРЛ МАРКС“ ГР. СМОЛЯН.
(2) Този правилник се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото
друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. (1) Системата на училищното образование включва участниците в образователния процес
и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на
образованието.
(2) Участниците в образователния процес са учениците, учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, както и родителите.
Раздел ІI

Общи положения
Чл. 3. (1) Училището осигурява на учениците възможност за:

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и
подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и
интересите му;
2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и
професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
4. ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на
развитието и реализацията им;
5. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
ГЛАВА II ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 4. (1) Официалният език в системата на училищното образование е българският.
(2) Училищното образование се осъществява на български език.
Чл. 5. Училището осигурява условия за усвояването на българския книжовен език чрез:
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1. обучение по образователното направление и по учебния предмет Български език и литература;
2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по които обучението
се осъществява на български език;
3. процеса на общуване в системата на училищното образование.
Чл. 6. Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците
при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението по всички
учебни предмети, с изключение на чужд език.

Чл. 7.(1) Училищното образование е задължитлно до навършване на 16 годишна възраст.
(2) Училищното образование в Република България е светско.
(3) В системата на училищното образование не се допуска налагането на идеологически
и/или религиозни доктрини.
ГЛАВА III ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ
Чл. 8. (1) Държавните образователни стандарти са съвкупност от задължителни изисквания за
резултатите в системата на училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното
постигане.
(2) Училищното образование се осъществява по задължителни за ПГИ „Карл Маркс”
държавни образователни стандарти:
1. Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език,
2. Наредба 4/30.11.2015 г. за учебния план,
3. Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка,
4. Наредба за приобщаващото образование,
5. Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование,
6. Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците,
7. Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование,
8. Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала
9. Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване
на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
10. Наредба № 15/22.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и др. педагогически специалисти,
11. Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование,
12. Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда,
13. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование

4

ГЛАВА IV ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I

Определения и статут
Чл. 9. (1) ПГИ „Карл Маркс” е институция в системата на училищното образование, в която
се обучават, възпитават и социализират ученици от VIII до XII клас и се осигуряват
условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование и за
придобиване квалификация по професия.
Чл. 10. (1) ПГИ „Карл Маркс“ 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. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено
образование;
3. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната
идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;
4. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в
областта на образованието.
(2) Има право да определя и професиите, 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 и ЗПОО.
Чл. 11. (1) ПГИ „КАРЛ МАРКС“ е юридическо лице.
Чл. 12. (1) Наименованието на училището се изписва на български книжовен език.
Чл. 13. (1) Наименованието на училището е Професионална гимназия по икономика „КАРЛ
МАРКС“ ГР. Смолян с официален адрес ул. „Елица“ 1
Чл. 14. (1) ПГИ „КАРЛ МАРКС“ ГР. Смолян притежава обикновен собствен печат и печат
с изображение на държавния герб.
(2) Печатът с изображение на държавния герб се полага върху следните документи:
1. свидетелство за основно образование;
2. диплома за средно образование;
3. свидетелство за професионална квалификация;
4. удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование;
5. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование;
6. свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
7. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в
дипломата за средно образование.
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(3) Печат с изображение на държавния герб се полага и върху приложенията и дубликатите
на документите по ал. 2.

Раздел II

Вид на институцията
Чл. 15. ПГИ „Карл Маркс” е държавно училище
Чл. 16. Според вида на подготовката училището е неспециализирано.
Чл. 17. (1) Според етапа или степента на образование е гимназия
(2) Според съдържанието на подготовката е професионална гимназия.
Чл. 18. (1) ПГИ „КАРЛ МАРКС“ гр. Смолян осигурява общообразователна и професионална
подготовка.
Чл. 19. (1) ПГИ „Карл Маркс“ се финансира чрез бюджета на МОН и е второстипенен

разпоредител с бюджетни кредити.
ГЛАВА V УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I

Видове училищно образование.
Чл. 20. (1) В ПГИ „Карл Маркс“ обучението за придобиване на средно образование се
осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:
1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително,
2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.
(2)

Професионалното

образование

се

осъществява

чрез

общообразователната

и

професионалната подготовка. То може да се допълва и чрез разширената подготовка.

Раздел II

Училищна подготовка – същност и съдържание
Чл. 21. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и
отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или
степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.
(2) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, разширена,
професионална и допълнителна.
(3) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, а
допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми.

Чл. 22.(1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови
компетентности:
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1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемчивост;
8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и
спорт.
(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на
общообразователни учебни предмети.
(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка,
както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 са определени в ДОС - Наредба
Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.
Чл. 23.(1) Професионалната подготовка обхваща компетентности, необходими за
придобиване на професионална квалификация.
(2) Професионалната подготовка осигурява постигането на държавния образователен
стандарт за придобиването на квалификация по професия в двата гимназиални етапа на
средната степен на образование.
(3) Професионалната подготовка за всяка професия е обща, отраслова, специфична и
разширена и включва обучение по теория и практика на професията.
(4) Целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка се
определят в Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 24.(1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и
усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната и професионална
подготовка.
(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на учебни предмети по чл. 77,
ал. 2 от ЗПУО, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както и
на учебни предмети по чл. 76, ал. 5 от ЗПУО.
Чл.25 .(1) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка се
определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците за всеки
клас и възможностите на училището.
(2) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за
съответния клас се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището.
Чл. 26. Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите
на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.
Чл. 27. (1) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива
допълнителната подготовка в училището, се предлагат от класните ръководители в
зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището и се определят с
училищните учебни планове.
(2) Съдържанието на допълнителната подготовка, се определя в учебни програми,
утвърдени от директора на училището.
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Чл. 28. (1) В процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет
Чужд език извън посочените чужди езици в държавния образователен стандарт за
общообразователната подготовка и в държавния образователен стандарт за профилираната
подготовка.
(2) В процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети от
областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование,
предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на
родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално
самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и
допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.
(3) Учебните предмети по ал. 1, се изучават по учебни програми, утвърдени от министъра
на образованието и науката. Учебните програми определят и броя учебни часове за
изучаването им.
(4) Учебните предмети по ал. 2 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора на
училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.

Раздел III

Училищен учебен план
Чл. 29. (1) Училищният учебен план разпределя учебното време между учебните
предмети или модули за придобиване на училищната подготовка съгласно разпоредбите
на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план
(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове;
3. раздел В – факултативни учебни часове.
(3) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на
общообразователната подготовка, а в професионалната гимназия и общата
професионална подготовка.
(4) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на
разширената подготовка.
Чл. 30. ПГИ „Карл Маркс“ работи по рамков учебен план , въз основа на който
министъра на образованието и науката със заповед утвърждава типови учебни планове
за професионална подготовка и придобиване степен на професионална квалификация
(1) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.
(2) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година.
(3) Училищният учебен план се приема от Педагогическия съвет, съгласува се с
Обществения съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се
променя през учебната година.
Чл. 31. (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 от ЗПУО в училищния учебен план се
включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и
провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката
по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.
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(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично
възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез
ученическото самоуправление.
Чл. 32.(1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се
утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл. 78
от ЗПУО.
(2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на
екипа за подкрепа за личностно развитие.
(3) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми
се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 33. (1) Всеки ученик има право да завърши определен клас по училищния учебен
план, по който е започнал да се обучава в същото училище.
(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.
Раздел IV

Учебно и неучебно време
Чл. 34. (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.
Чл. 35. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на
самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни
часове.
(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити
и от ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях.
(3) Изпитите за самостоятелна форма на обучение се организират в сесии по график,
утвърден със заповед на директора.
Чл.36. (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 ЗПУО.
Чл. 37. (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.
Чл. 38. (1) Организацията на учебния ден е полудневна с начало 8.00 часа и се определя
със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година
Чл. 39. (1) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях.
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(2) Продължителността на учебните часове e 45 минути, с почивките между тях.
Почивката между отделните учебни часове е 10 минути. Голямото междучасие е след
трети учебен час от10 ,35 ч. до 11 ч. и е 25 минути.
(3) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора в дневния
режим на училището.
Чл. 40. (1) – С цел опазване здравето на децата, на работещите в системата, на
семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична
ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19 в гимназията ще се
прилагат насоки за работа на системата на училищното образование през учебната
2020-2021 година в условията на на COVID-19 . В тази връзка и с цел възможност
за навременна подготовка на ПГИ за преминаване към ОЕСР на ПС се взе решение
за избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията - синхронно
(поставят се отсъствия и оценки) . Със заповед на директора е определен и Екип за
подкрепа при осъществяването на ОЕСР
2) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен
час по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование може да бъде намалена до 20 минути от директора на
училището със заповед след съгласуване с началник РУО.
(3) В случаите по ал. 2 директорът на училището, уведомява началника на регионалното
управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и
създава организация за уведомяване на родителите на учениците.
Чл.41. (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 и
паралелките в училището.
Чл. 42.(1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да
определи различно от утвърденото седмично разписание часове при:
1.
разместване на часове за определени дни по указания на министъра на
образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието
(РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;
2.
разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на
отсъстващи учители;
3.
необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един
и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното
разписание за провеждане на класни работи.
(2)
В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили
определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове
в учебния ден.
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Чл. 43.През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна
и лятна ваканция.
Чл. 44. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание
учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции,
прояви и мероприятия в рамките на учебните часове.
(2) За провеждане на организираното посещение се изисква информирано съгласие на
родителите/ настойниците на учениците.
(3) За провеждане на организирано посещение учителят, класният ръководител или друг
педагогически специалист предварително планира брой часове в годишното тематично
разпределение по съответния учебен предмет или в разпределението за часа на класа.
Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности
Чл. 45. (1) Педагогическият съвет съобразно възможностите на училището избира за
учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.
(2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за
избор на спортните дейности от определените по ал. 1.
(3) 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.
(4) 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. (5) 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. 46. (1). 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.
(2). Освобождаването от часовете по спортни дейности и от часовете по физическо
възпитание и спорт става с решение на ПС след подаване на заявление от родителите
до директора на училището, в което се посочват причините и се прилагат необходимите
документи, с които се удостоверява невъзможността на ученика да участва в тези часове.
Освободените ученици присъстват в часовете по ФВС и съхраняват ценните вещи на
класа.
Неучебно време
Чл. 47. 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. 48. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни,
със заповед на министъра на образованието и науката и кмета на общината.
(2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до
три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява
началника на регионалното управление на образованието.
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(3) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно
преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с
нормативен акт.
Чл. 49.(1) 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 съгласно разпоредбите на чл. 15- 15а от
Наредба № 10/01.09.2016 г. за оргаинизиране на дейностите в училищното образование
(2).При организиране на туристически пътувания отговорното лице - учителят, което
организира подобно посещение е длъжно предварително да предостави на
родителите/настойниците декларация за информирано съгласие, програма на
мероприятието и инструктаж за безопасност-подписан от ученика и родителя.
(3).За организиране на тези мероприятия се уведомява по електронната поща началникът
на регионалното управление на образование в срок не по-късно от 3 дни преди
пътуването. Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако не постъпи
отрицателно мотивирано писмено становище от началника на регионалното управление
на образованието.
Чл.50. (1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в
училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между
туроператор и директора на училището съгласно разпоредбите на Закона за туризма и
Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани
от институциите в системата на предучилищното и училищното образование под
формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски
ваканции, обучения по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна,
културно-развлекателна и опознавателна цел, се организират по време на ваканциите и
почивните дни, а през учебно време - за не повече от 5 учебни дни за паралелка.
(2).Договорът по ал. 1 съдържа:
1. дата и място на сключването;
2. фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер на
туроператора и/или туристическия агент, както и имената на директора и името на
институцията;
3. вид на използвания транспорт: автобус/самолет/кола....;
4. маршрут на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време
на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт,
очакваното време на пристигане, продължителност на престоя;
5. местоположение и вид на туристическите обекти или атракции, когато в цената
на пътуването са включени и цените на билетите за посещението им;
6. местоположение, вид, наименование и категория на местата за настаняване и
брой нощувки, определени в съответствие с чл. 84 от Закона за туризма;
7. местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и
развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване, меню за
дните на престой на децата и учениците, включително предвидените пакети тип „суха
храна";
8. посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;
9. особени изисквания, предявени от директора на институцията преди
сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора;
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10. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други
плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане;
11. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя се преизчислява
в случаите по чл. 88 от Закона за туризма;
12. краен срок, в който директорът на институцията има право да се откаже от
договора, без да дължи неустойка и обезщетение;
13. размер на неустойката, която се дължи на туроператора при отказ от договора
след срока по т. 12;
14. минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на
пътуването;
15. изисквания за формата, начините и сроковете, при които могат да се предявят
рекламации в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;
16. фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил
застрахователния договор по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма;
17. задължение за туроператора и превозвача да предприемат пътувания само в
светлата част на денонощието.
(3) Договорът се сключва след одобряване от началника на РУО.
(4) Училището, изпраща писмо по образец, заедно с проект на договор за организирано
туристическо пътуване до РУО не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на
съответното пътуване. Одобряването се извършва в срок до 7 работни дни от
постъпването на документите.
(5) За всяко туристическо пътуване директорът на училището:
1. получава информацията по чл. 80 от Закона за туризма, надлежно входирана с
придружително писмо от туроператор;
2. сключва договор с регистриран туроператор, вписан в Националния
туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, с валидна към датата на
туристическото пътуване застраховка „Отговорност на туроператора";
3. издава заповед за провеждане на туристическо пътуване;
4. организира и контролира:
а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата или
учениците или на лицата, които полагат грижи за дете, за провеждане на туристическото
пътуване;
б) даването на съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или
попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или
ученика в съответното туристическо пътуване;
в) провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници
или попечители или на лицата, които полагат грижи за дете, за безопасност и култура на
поведение по време на туристическото пътуване;
5. заверява с подпис и с печат списък на децата или учениците с данни за трите
им имена, дата и година на раждане, група или клас;
6. командирова служителите на институцията, определени за провеждането на
туристическото пътуване, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с
Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.;
7. изисква предоставянето на документ от личен лекар за всяко дете или ученик,
удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в
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туристическото пътуване, издаден не по-рано от 3 дни преди началото на организираното
пътуване.
Чл.51.(1).За всяко туристическо пътуване главният ръководител на групата е длъжен да
разполага със следната документация:
1. Главния ръководител писменно уведомява директора с докладна;
2. Главния ръководител подготвя необходимия комплект документи съгласно
приложение 1 от настоящия правилник;
3. Когато пътуването е с обща цена ръководителя подготвя:
3.1.копие от договора за туристическото пътуване, заверен с гриф „Вярно с
оригинала";
3.2. туристическия ваучер, издаден от съответния туроператор;
3.3. заверен списък на децата и учениците в групата;
3.4. заверено копие от заповедта на директора на институцията за провеждане на
туристическото пътуване;
3.5. копие на застрахователната полица за сключена застраховка „медицински
разходи при болест или злополука" - при пътувания извън страната, или за застраховка
„планинска застраховка" - за пътувания, които се извършват в планинска среда, чийто
период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване;
3.6. доказателство за потвърдена резервация за периода на престой от лицето,
упражняващо дейност в конкретното място за настаняване.
(2) За провеждане на организираното посещение се изисква информирано съгласие на
родителите/ настойниците на учениците.
(3) За провеждане на организирано посещение учителят, класният ръководител или друг
педагогически специалист предварително планира брой часове в годишното тематично
разпределение по съответния учебен предмет или в разпределението за часа на класа.
Чл.52.(1) Туристическите пътувания през учебно време се планират в годишния план за
дейността на училището.
(2) Условия и ред за организиране на туристическите пътувания на ученици се
осъществява след изготвянето на необходимата документация.(Приложение №1Комплект документи за пътуване)
Раздел V

Форми на обучение
Чл. 53. (1) Формите на обучение в ПГмогат да бъдат :
1. дневна;
2. индивидуална;
3. самостоятелна;
4. дистанционна
5. комбинирана;
6. обучение чрез работа (дуална система)
Чл. 54. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО.
Чл. 55. (1) В индивидуална форма може да се обучават:
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1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден
от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се
обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни
дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за
един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4от
ЗПУО;
5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.
(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или
изпити за определяне на срочна или годишна оценка.
(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО.
(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т.
1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в
домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за
личностно развитие.
Чл. 56. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда
на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със санкции по чл.199 ал.1 т,5 от ЗПУО
5. лица, навършили 16 години.
(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2,
т. 1. от ЗПУО
(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на
годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. Редът и начинът за
провеждане се определя със заповед на директора на училището в началото на учебната
година.
(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна
форма.
(5) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават
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обучението си в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за
подкрепа за личностно развитие.
(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след
решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

Чл. 57. (1) Изпитите по учебните предмети / за самостоятелната форма /от училищния
учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в
настоящия правилник за дейността на училището
(2) График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 20202021 година е:
I. Редовна сесия: месец януари-февруари /от 05.01.2021г до 29.01.2021г.
II. Първа поправителна сесия- месец юни-юли/от21.06.2021г.до 09.07-2021г/ ;
За ученици в дванадесети клас се организира сесия април-май,с оглед предоставяне на
възможност за явяване на ДЗИ /от12.04.2021г.до 14.05.2021г./
III. Втора поправителна сесия – месец август-септември /22.08.2021г до
07.09.2021г./
IV. Допълнителна сесия – до 10 октомври за ученици, които по здравословни
причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на определените сесии.
V. За XII клас – редовна сесия – месец януари, първа поправителна сесия –
месец април-май, втора поправителна сесия – месец юни - юли
(3) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:
1. учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в
началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;
2. учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на
изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично
се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.
3. лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма
уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през
годината:
- за насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;
- конспектите по всеки учебен предмет;
- наличните учебни материали в библиотеката на училището.
-възможностите за посещаване на консултации по предмети от учебния план
(4) Уведомяването се осъществява чрез:
1. eлектронната поща или по телефон;
2. поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите.
Чл.58. Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три
поредни сесии, се смята за отписан от училището.
Чл. 59. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на
дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния
или индивидуалния учебен план.
(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по
индивидуален учебен план
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(3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:
1. ученик със специални образователни потребности;
2. ученик с изявени дарби;
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или
по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от училището – по
реда на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от
ЗПУО.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или няколко
учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения,
надвишаващи постиженията на неговите връстници. Индивидуалното обучение се
осъществява от училището по реда на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО.
Чл. 60. (1) Организацията на обучението, както и условията и редът за преминаване от

една форма на обучение в друга са уредени с ДОС – Наредба № 10/01.09.2016 г. за
организацията на дейностите в училищното образование.
(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда
на ДОС – Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на
учениците.
Раздел VI

Оценяване на резултатите от обучението на учениците
Чл. 61. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите
резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им
реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката.
Оценяването се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 11/01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците
(2) Основните цели на оценяването са:
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и
определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от
подкрепа;
2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки,
насочени към подобряване качеството на образование.
(3) Оценяване се извършва:
1. в процеса на обучение;
2. в края на клас или на етап от степен на образование;
3. при завършване на степен на образование.
Чл.62. (1) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е
индивидуално за всеки оценяван.
(2) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на
обучението.
(3) Оценяващият предварително запознава оценяваните със съдържанието, формата и
конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.
Чл.63. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
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(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз
основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В
резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на
които се формират срочни или годишни оценки.
(3) Изпитите в училището са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката;
4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в
учебната програма по учебен предмет за определен клас;
5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с
държавния образователен стандарт за общообразователната и професионалната
подготовка
Чл. 64. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както
и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния
образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Раздел VІI

Завършване на клас, етап и степен на образование
Чл. 65 .С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка може да се
удължи за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е допуснал

отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински
документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид
подготовка.”
(2).Ако ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на
срочна оценка, се определя втора дата за полагането му. Когато ученикът не се яви и на
втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по
учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна
оценка по съответния учебен предмет
(3) В случаите по ал. 2 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за
определяне на срочна или годишна оценката, повтаря класа.
Чл.66. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден
(3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за
съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.
Чл. 67. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул,
полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по
ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от
обучението на учениците.
(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за
промяна на оценката, повтаря класа.
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Чл. 68. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко
учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна
на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката
без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с Наредба №
11/01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
Чл. 69. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.
(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има
годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за
личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна
програма по съответния учебен предмет.
(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна
програма по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна
година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.
Чл. 70. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се
явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб (2)".
Чл.71. (1) Учениците, завършили успешно Х клас иположили успешно изпити от НВО,
получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование,
което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно
образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.
(2) Учениците, които се обучават и за придобиване на професионална квалификация,
получават и съответните документи регламентирани със ЗПОО.
Чл.72. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас придобиват право да се явят на
държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална
квалификация.
(2) Учениците придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен
държавен зрелостен изпит по учебния предмет:
1. български език и литература и учебен предмет по избор от ЗП до учебната
2020/2021 година;
2. български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване
на професионална квалификация – по теория и практика на професията.
(3) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по чл. 132, ал. 2 от ЗПУО се
полага по учебен предмет, избран от ученика измежду учебните предмети чужд език –
английски, испански или руски, математика, информатика, Информационни технологии,
физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната
среда, история и цивилизации, география и икономика.
(4) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 132, ал. 3
от ЗПУО се полага при условията и по реда на Закона за професионалното образование
и обучение.
(5) По свое желание ученикът може да положи и до два допълнителни държавни
зрелостни изпита по реда определен в чл. 135 от ЗПУО
(6) ПГИ „Карл Маркс“въвежда механизъм за публичност, прозрачност и ежегоден
анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити.
Чл. 73. Ученик, който не се е явил или не е положил успешно някои от задължителните
държавни зрелостни изпити получава удостоверение за завършен втори гимназиален
етап на средно образование, което дава право на професионално обучение.
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Удостоверението за завършен втори гимназиален етап не дава право за продължаване на
образованието.
Чл.74. (1)Учениците завършили успешно ХІІ клас които не са се е явили или не са
положил и успешно някои от задължителните държавни зрелостни изпити може да се
явяват на държавни зрелостни изпити и на държавния изпит за придобиване на
квалификация по професия без ограничение на възраст и на брой изпитни сесии при
спазване на юридическите актове, действащи към момента на явяването.
(2) Лицата по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит или
държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, който не са положили
успешно.
(3) При всяко следващо явяване те може да сменят избора си на учебен предмет при
условията на чл. 134, ал. 2 от ЗПУО.
(4) Ученик, положил успешно само държавния изпит за придобиване на квалификация
по професия, получава свидетелство за професионална квалификация. При условията и
по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 75. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно
образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е
окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално
обучение.
(2) Учениците освен диплома за средно образование получават и свидетелство за
професионална квалификация при условията и по реда на закона за професионалното
образование и обучение.
Раздел VIII

План-прием. Постъпване и преместване на ученици
Чл. 76. (1) Учениците постъпват в ПГИ „Карл Маркс“ в VIII клас на местата, определени
с държавния план-прием за всяка учебна година.
(2) Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците в
паралелките за професионална подготовка в VIII клас
(3) Приемането на учениците в VIII клас се извършва въз основа на резултатите от
националното външно оценяване.
(4) Условията и редът за утвърждаване на държавния план-прием в училище се
определят с Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование
Чл.77.(1) До 15 януари на текущата учебна година директорът на училището представя
на началника на РУО мотивирани предложения относно броя на паралелките, броя на
местата и специалностите от професии по форми на обучение
(2) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година до 30 април със
заповед на министъра на образованието и науката
(3)Утвърденият план-прием се обявява в училището и на интернет страницата му
(4) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 14
септември реализирания държавен прием за VIII клас
Чл. 78. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в
която искат да постъпят в приемащото училище.
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Чл. 79. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием,
които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на
сайта на училището и в регионалното управление на образованието.
Чл. 80. (1)Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:
1. от VIII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато
преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки
учебен срок;
2. в XI клас по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но
когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки
учебен срок;
3. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по
същата специалност от професия.
(2) В особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на
образованието на територията, на която се намира приемащото училище, премествания
от VIII до XII клас извън сроковете по ал. 1, т. 1 - 3 може да се извършват, като се
представят документи, удостоверяващи причините за преместването.
Чл. 81. (1) Учениците от VIII до XII клас може да се преместват в друго училище над
утвърдения държавен държавен план-прием, ако:
1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено
място в населеното място на училището, в което желае да се премести;
2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;
3. условията и реда на чл. 107 а., ал. 3-6 и чл. 108 от Наредба № 10/01.09.2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование.
(2) При преместването в друго училище над утвърдения държавен план-прием учениците от XI и XII клас не може да сменят специалност от професия.
Чл. 82. При преместването си учениците от VIII до ХII клас полагат приравнителни
изпити, когато училищните учебни планове на училището, от което ученикът се
премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове.
Чл.83.При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за
предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в
което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на съответното
регионално управление на образованието.
ГЛАВА VI ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Чл. 84. (1) В училището се ползват учебници и учебни помагала.
(2).В училищното образование може да се ползват и учебни комплекти, одобрени от
министъра на образованието и науката. Учебният комплект включва учебник и едно или
няколко учебни помагала, създадени в единна система.
(3) В своята работа учителите могат да използват за онагледяване само утвърдени от МОН
ресурси или такива,създадени от тях и съгласувани и одобрени от ръководството на ПГИ.
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ГЛАВА

VII

ПРИЗНАВАНЕ,

ПРИРАВНЯВАНЕ

И

ВАЛИДИРАНЕ

НА

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО

Чл.85.

(1)

Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на

завършени периоди от училищно обучение или на етапи и степени на образование и
професионална квалификация в училища

(2).Признаването по ал. 1 се извършва с цел:
1. достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и училищното
образование;
2. достъп до професионално обучение;
3. достъп до обучение в системата на висшето образование;
4. улесняване на достъпа до пазара на труда.
Документи за завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и
професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, се признават при
условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на
резултатите от обучението на учениците.
Чл.86. (1) Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между
компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и
изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване
на професионална квалификация и издаване на съответния официален документ с цел:
1. достъп до образование в училищата ;
2. достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация;
3. улесняване на достъпа до пазара на труда.
(2). В училище могат да се валидират компетентности:
1. по определен учебен предмет за един или няколко класа;
2. по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в
задължителните учебни часове за определен клас както и необходимите учебни предмети
за придобиване на професионална квалификация.

ГЛАВА VIII . ПРОГРАМИ И СИСТЕМИ
Чл. 87. (1) Училището разработва институционални програми, съвместими със
стратегията за развитието му, които се гласуват от педагогическия съвет на основание
чл. 263, ал.1, т.8 и т.9. от ЗПУО
(2) Програмите са за:
1. програма за превенция на ранното напускане на училище(приложение № 2)
2. програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
учениците от уязвими групи(приложение № 3);
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3. дейности за подкрепа на личностното развитие /извънкласни дейности по
проекти и програми/.
(3) Системи за финансово управление и контрол – актуализация спрямо ЗПУО и
стандарта за финансиране.
/4/ Система за самооценяване на качеството на предлаганото професионално
образование и набелязване на мерки за повишаване качеството на образование
ГЛАВА IX УЧЕНИЦИ
Раздел I

Основни права и задължения
Чл.88. (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 за
изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
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, включително за избираемите и
за факултативните учебни часове;
11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на
въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при
изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота
на общността;
13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

14. да ползват безплатно училищната материално-техническа база по ред,. определен от
директора на училището, в учебно и в неучебно време, за развитие на интересите и
способностите си — в свободното от учебни часове време да използват спортната
площадка, библиотеката на гимназията и да участват в дейности според желанията им;
15. да участват в извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с интересите и
потребностите им. На учениците се дава възможност да бъдат ангажиран в допълнителни
занимания, организирани от училището по проекти, по Националния календар за
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извънкласни дейности, Националния спортен календар, ученически инициативи и
училищни мероприятия;
16.

да участват, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси,

засягащи права и интереси им;
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на
училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и
училище.
Всеки клас излъчва по трима отговорници на класа, като един от тях взима участие в
Ученическия съвет на училището. Съветът избира свой председател и заместникпредседател. Всеки ученик има право да дава мнения и предложения по отношение на
организацията и провеждането на цялостната училищна дейност.
(З) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от
Министерския съвет.
Чл. 89. (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,да не присвояват чужди пари и
вещи, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
4. да носят училищната униформа състояща се от оранжева блуза тип „Лакоста“,
оранжева риза, като под ризата може да се носи бяла или черна тениска без щампи,
черен, тъмно сив или тъмно син панталон и светло сив суичър или блуза и другите
отличителни знаци;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн , тютюневи изделия, наргиле,
алкохол и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, пиротехнически средства, както и други предмети, които са източник
на повишена опасност;
7. да носят ученическата си книжка, лична и пропускателна карта в училище и извън него.
Пропускателната магнитна карта не се предоставя на други лица. Магнитната карта да се
използва по преднадначение.
8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си
книжка за кореспонденция;
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на училището;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на
учебните часове;
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12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, като се задължават
да ги поставят на указаното от преподавателя място в началото на часа.
13 да не подтиква към противопоставяне по политически ,етнически и религиозни признаци
чрез различни форми/ слово, облекло, отличителни знаци, ритуали/.
14.да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на
Закона за закрила на детето след 20-22 часа.
15. да опазва материално–техническата база и чистотата на територията на училището, като
при нанесени щети носи материална отговорност;
16. дежурните ученици отговарят за почистването и поддържането на класните стаи в края
на часовете .
17. ученикът е длъжен да пази своите вещи и ценности за които гимназията не носи
отговорност.
18. В 08.00 ч. се заключва входната врата на училището, затова ученикът е длъжен да се яви
в училище най-късно в 07.55 ч.
19. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

20. да не подстрекават съучениците си към извършване на непристойни постъпки, които
възпрепятстват нормалното протичане на учебните часове;

21. след биенето на звънеца да заемат мястото си в класната стая и да се подготвят за
урока;
22. да посрещат със ставане на крака влизането на учителя или на външни лица,
придружени от ръководството на гимназията;
23.да отстранят със собствен труд последиците, предизвикани от замърсяване на
училищната сграда и двора в резултат на действията им;
24. учениците, които са освободени от часовете по физическо възпигание и спорт,
присьсгват в съответните часове. Ако здравето му не позволява това, директоът със
заповед определя местопребиваването му по време на учебния час. При подадено
заявление от родителите учениците могат да бъдат освободени от първи и последен час
по ФВС със заповед на директора.
25. ако ученик има 2 и/или 3 последователни слаби текущи оценки по един предмет,
както и по преценка на учителя, задължително посещава консултациите на своя
преподавател, съобразно посочения график или в допълнително определените му часове;
26.

своевременно се снабдяват с ученически помагала, учебници, ученическа книжка

и ученическа лична карта;
27. хранят се пред училищния павилион или на двора и с оглед спазване на санитарнохигиенните изисквания, не внасят храна в класните стаи;
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28. заплащат или възстановяват в 10-дневен срок нанесена щета на училищно
имущество, ако са извършили повреждане;
29. дежурят по ред на номера си, отразен в дневника, съблюдавайки хигиената в класната
стая по време на междучасията като в края на учебните занятия почистват класната стая
от натрупани отпадъци по пода и под чиновете;
30. при констатиране на повреди на материалната база на класната стая или кабинета,
дежурният ученик е длъжен да уведоми домакина на училището, заместник-директора
или класния ръководител;
31. невърнати книги, взети от училищната библиотека, се заплащат в петорен размер;
32. спазват работното време и инсгрукцията за безопасни условия на труд по време на
производствената практика;
33. водят тетрадка-дневник по време на производствената практика и регистрират всички
извършвани дейности;
30. разработват практически задания, поставени от ръководителя на производствената
практика.
34. при отсъствия от производствена практика /не се отработват само 3 дни при смърт на
член от семейството/ се представя медицински документ и дните се отработват в
следващите работни дни, при условия и ред, определени от директора на гимназията.
35 . Да носи маска в закритите общи части на училищната сграда - фоайета, коридори,
стълбища, санитарни възли.
Чл.90. (1) Ученикът няма право да:
1 .Отсъства от учебни занятия без уважителни причини. Отсъствията се извиняват
по ред, определен от Правилника за дейностга на училището.
2. Използва паник-вратата, пожарогасителите, както и други пособия, с ясно
предназначение, без наложителна причина.
3 .Да разместват и чупят мебелите в коридорите, както и да ги използва за цели,
които не са по предназначение: /да цапа, реже, блъска, чупи и т.н
4. Участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични вещества и
алкохол,да краде ;
5. Участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна
выраст;
6. Да заснема с GSM, камера или фотоапарат, или да записва с друго техническо
средство ученици, учители и служители без тяхно съгласие, по време на учебния процес
или на мероприятия, организирани от училището; да ксерокопира или разпространява
училищна документация;
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7. Да използва тетрадки, папки, моливници и други пособия, които имат неестетични
изображения, съдържат агресивни послания и не отговарят на възрастовите особености
на ученика.
8. за девойките — да носи прозрачни или нечисти дрехи, изрязани деколтета, къси
горни дрехи, които откриват кръста и корема; поли и панталони по-къси от средата на
бедрото, тежък грим и джапанки, съдрани и нарязани дънки.
9. за младежите — нечисти и прозрачни дрехи, панталони по-къси от 7/8, джапанки,
силно изрязани потници, съдрани и нарязани дънки.
(2). Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и
задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на закона за ПУО.
Чл. 91. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по
неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи
съответните изпити в три поредни сесии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст,
директорът на училището уведомява общинска администрация , регионалното управление
на образованието и органите за закрила на детето.

(4). Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час,
учителят може да го отстрани до края на учебния час. При налагане на мярката за времето
на отстраняване на ученика не се отбелязват отсъствия, а наложената мярка се
документира в дневника на класа и в ученическата книжка. Ученикът няма право да
напуска територията на училището по времето на отстраняването си и е задължен да
отиде за разговор при педагогическия съветник или заместник-директора, в рамките на
работното му време. Класният ръководител предприема дейности за мотивация и за
преодоляване на проблемното поведение, уведомява педагогическия съветник за
последваща работа с ученика и задължително уведомява родителят/представителят на
детето/лицето, което полага грижи за детето.
(5). В ПГИ ученикът е длъжен да общува само на книжовен български език.
Раздел II

Подкрепа за личностно развитие на учениците
Чл. 92. (1) Училищeто осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно
с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.
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(2) Самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:
1. подкрепа за личностно развитие на ученика;
2. изграждане на позитивен организационен климат;
3. утвърждаване на позитивна дисциплина;
4. развитие на училищната общност.
(3) Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определени в
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 93. (1) ПГИ „Карл Маркс“работи и спазва етичния кодекс на училищната общност,

който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет,
настоятелството и на ученическото самоуправление .
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на
видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
Чл. 94. (1) На учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която да осигури
подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и
уменията им в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.
(2) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището може да работят
психолог или педагогически съветник, социален работник и ресурсни учители.
Чл. 95. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.
(2) За организиране и координиранена процеса на осигуряване на обща и допълнителна
подкрепа за личностното развитие на учениците в ПГИ, в началото на учебната година със
заповед на директора се определя координато, който координира работата на екипите за
подкрепа на личностното развитие на учениците и дейностите с педагогическите
специалисти и с родителите.
(3) Общата подкрепа за личностно развитие включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети; - по утвърден от директора на училището
график
3. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните
учебни часове; - по утвърден от директора на училището график
4. консултации по учебни предмети; - по утвърден от директора на училището график
5. кариерно ориентиране на учениците;
6. занимания по интереси;
7. библиотечно-информационно обслужване;
8. грижа за здравето;
9. поощряване с морални и материални награди;
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10. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
11. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
12. при необходимост – логопедична работа.
(4) Екипната работа между учителите включва:


Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват ученици от ПГИ –
обмен на информация и добри педагогически практики с цел подкрепа на всички
учители за подобряване работата им с учениците в класа.



Провеждане на регулярни срещи за: Преглед и обсъждане на информацията за
обучението и развитието на ученик; определяне на конкретни дейности от общата
подкрепа само за отделни ученици, насочени към превенция на насилието и
преодоляване на проблемно поведение; определяне на конкретни дейности за
ученици насочени към превенция на обучителни затруднения. За всяка от
проведените срещи се изготвя протокол, който се входира в канцеларията на ПГИ

(5) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които имат
системни пропуски по даден учебен предмет; които са напреднали по даден учебен предмет
и/или за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа. Потребностите от
допълнително обучение се определят от учителя по предмета и координатора в ПГИ, а за
учениците със СОП или изявени дарби – от от екипа за подкрепа на личностното развитие
на конкретния ученик. Продължителността на допълнителното обучение се определя в
зависимост от това дали се провежда в учебно време или по време на лятната ваканция .За
провеждане в учебно време продължителността е до 80 часа годишно по учебен предмет, за
периода на лятната ваканция продължителността е не-повече от 30 учебни часа.
(6)

Общата подкрепа за личностно развитие в ПГИ за целите на превенцията на

обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейностти като:
 Допълнително обучение по отделни учебни предмети с акцент върху обучението по
БЕЛ, включително за ограмотяването на ученици, за които българският не е майчин
език
 Консултации по учебни предмети
 Допълнителното обучение , насочено и към ученици които имат системни пропуски
по учебен предмет изразяващи се в годишна оценка слаб /2/; които срещат
затруднения ,индикирани чрез срочна оценка слаб /2/ или три последователни текущи
слаби оценки
(7) потребността от допълнително обучение по учебен предмет се определя от учителя по
предмета и координатора по дейностите за общата и допълнителна подкрепа като
продължителността на обучението е до 80 часа годишно в учебно време.
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Чл. 96. Кариерното ориентиране на учениците включва взаимнодопълващи се дейности за
информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед
подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или
професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.
Чл. 97. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на
компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите,
изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за
придобиване на умения за лидерство.
Чл.98. Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищната
библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни
документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане на
навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация.
Чл.99. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на учениците до
медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на
живот.
Чл. 100. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи
постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към
развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование.
(2) Учениците в ПГИ „Карл Маркс“ могат да бъдат награждавани за:
1. отличен успех и недопускане на отсъствия;
2. завоювани призови места на регионални състезания и олимпиади в
областта на науката;
3. призови места в състезания и конкурси;
4. изяви в областта на творческата самодейност;
5. граждански прояви с висока морална стойност;
6.издигане авторитета и имиджа ноа ПГИ
(3) Наградите се присъждат със заповед на директора след решение на ПС.
(4) Наградите за учениците да бъдат:
1. присъждане на званието „Отличник на годината“ за завършващите 8-12
клас
2 присъждане на званието Първенецна випуска -.за ученик в 12 клас
публична похвала и изказване на благодарност пред класа и училището;
3. писмена похвала – вписва се в дневника на класа и ученическата книжка,
съобщава се пред класа;
4. благодарствена заповед на директора
5. писмено обявяване - благодарност чрез писма до родителите за достойни
прояви на техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на
училището;
6. похвална грамота;
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7. предметни награди и финансови награди.
Чл.101. (1) ПГИ „КАРЛ МАРКС“ гр. Смолян осъществява и дейности по превенция на
тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното
поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници
в образователния процес, като:
1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;
2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното
образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;
3. партньорство с родителите;
4. Партньорство със структурите на МВР, РЗИ, социални работници и НПО
Чл. 102. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на
проблемното поведение се определят от училището и може да 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 ученика с психолог или с педагогически съветник;
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните
умения за общуване и решаване на конфликти;
5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
8. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията.
(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – чл.30 ал.1,ал.2,ал.3 и
ал.4.
(3) Учителите или класният ръководител запознават родителите с предприетите конкретни
дейности за преодоляване на проблемното поведение и/или за превенция на обучителните
затруднения и ги информират за резултатите от изпълнението им.
(4) В случаите когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието
му, в тримесечен срок от предоставянето й учителите
Чл. 103. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с ученик по конкретен случай;
2. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда,
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и
специалисти;
3. ресурсно подпомагане
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(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 с план за подкрепа на ученика. Планът за подкрепа за
децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.
Чл. 104. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на
индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие
в училището.
(2) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за
определен ученик със специални образователни потребности; в риск; с изявени дарби; с
хронични заболявания.
(3) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог
или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други
специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба
с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(4) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при
необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото

образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 105. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:
1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с
развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.
Чл.106. Към регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото

образование се създават регионални екипи за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците със специални образователни потребности. В състава на екипите се
включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за
специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при
необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието.
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Ръководител на екипа е представителят на съответното регионално управление на
образованието.
Чл. 107. (1) В ПГИ „Карл Маркс“се

приемат ученици със специални образователни

потребности.
(2) В паралелка в училище може да се обучават до трима ученици със специални
образователни потребности.
(3) Ученици със специални образователни потребности задължително се подпомагат от
ресурсен учител.

Чл.108. (1) ПГИ „Карл Маркс“работи и спазва етичния кодекс на училищната общност,
който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет,
настоятелството и на ученическото самоуправление.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя
на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
(4) Етичният кодекс е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и
училищно образование, съгласно чл.175 ал.1 от ЗПУО.
Раздел ІІІ

Отсъствия и санкции
Чл. 109.

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

отсъствие.
(2)

Закъснения до 20 мин. за часа без уважителна причина се считат за 1/2 час неизвинено

отсъствие , а закъснение повече от 20 мин. се отчита като цяло отсъствие
(2). Явяването повече от два пъти без униформа на училище е основание за отстраняване на
ученика и нанасяне на неизвинено отсъствие.

Чл.110. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и

училищното образование, в нормативни актове по неговото прилагане и в правилника за
дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху
вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение както и за
допуснати отсъствия на учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка;- За непристойно поведение спрямо учител, служител в ПГИ или съученик;
за допуснати над 5 неизвинени отсъствия; Ако ученикът по време на ОЕСР не присъства
три часа без основателна причина и не представя три поредни задания по даден
предмет, се уведомява класния ръководител, директора, родителя
; за подвеждане на преподавател с предоставяне на недостоверна информация; за
тютюнопушене в района на училището ; системно явяване без униформа в училище
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
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3. предупреждение за преместване в друго училище или предупреждение за смяна
формата на обучение- натрупани над 10 неизвинени отсъствия; непристойно поведение,
подстрекаване към непристойно поведение, системно неприсъствие в часовете по време
на ОЕСР и непредставяне на планове, домашни работи и проекти по педметите,
драстични нарушения на реда в училище: оказани насилствени действия или поведение
спрямо друг ученик или служител в ПГИ; нарушаване на забрана за тютюнопушене;
употреба, разпространение или внасяне на упойващи, наркотични вещества и алкохол в
училище.
4. преместване в друго училище: драстични нарушения на реда в училище: оказани
насилствени или агресивни действия или поведение спрямо друг ученик или служител в
ПГИ; побой над съученик; системно неприсъствие в часовете по време на ОЕСР и
непредставяне на материали по -всички педмети кражба на имущество на училището
или пари и вещи от съученици; явяване в нетрезво състояние и разпространение, внасяне
и употреба на наркотични вещества в училище и района на училището, подправяне на
официална документация в училище, натрупани голям брой неизвинени отсъствия /над
15/.
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение- мярката се
предприема при сериозни

системни

нарушения на правилника за дейността на

училището, както и за допуснати голям брой неизвинени отсъствия или извинени такива
с фалшив документ;системно неприсъствие в часовете по време на ОЕСР и
непредставяне на материали по -всички педмети ,подправяне на официален документ;
кражба на пари и ценни вещи от съученици или служители в ПГИ; или при изрично
заявено желание от ученика и/или неговите родители.
(2) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час,
учителят може да го отстрани до края на учебния час. Наказаният ученик остава в
училищната библиотекаили при психолога на училището до края на часа, като след края
на часа учителя извършва проверка на присъствието на ученика.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на
правилника за дейността на училището/ особено за внасяне на алкохол или наркотични
вещества,както и при констатиране на тяхната употреба в училище/, както и когато
състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той
се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което
класният ръководител уведомява родителя.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на
проблемното поведение и задължително се уведомява родителят/представителят на
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детето/лицето, което полага грижи за детето.
(5) По преценка на педагогическия съвет при определени нарушения ученикът може да
бъде санкциониран с извършване на дейности в полза на училището и дейности за
превенция и преодоляване на проблемното поведение /при нанасяне на обида, кражба,
проява на агресия, словесен и физически тормоз, непристойно поведение, уронване
престижа училището, на преподаватели, служители и работещи/
(6) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище
на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в
риск от отпадане, класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището
осъществяват връзката и сътрудничество между училището и семейството и
обкръжението на учениците.
Чл. 111. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.
Мерките по чл. 110, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 110, ал. 1.
Чл.112. (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.
Чл.113. (1) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният
ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за
детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.
(2) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от
уважителните причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя с писмо,
по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване
на причините за отсъствията, като задължително отразява това в дневника на класа.
(3) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно
се вписва в ученическата книжка.
Чл. 114. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните
случаи:
1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден
от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование –
при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от
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организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти,
спектакли, изложби и други, и от институцията, от името на която участва в тях,
и след потвърждение от родителя.
3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз
основа на мотивирано писмено заявление от родителя. В случай че заявлението
не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, уведомява
класния ръководител и подава заявление след направеното отсъствие, но не покъсно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището
въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се
описват причините за отсъствието.
Чл. 115.(1) Санкциите по чл. 110, ал. 1 може да се налагат и за допуснати отсъствия,
извън случаите по чл. 114.
(2) Санкциите по чл. 110, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат и за допуснати повече от 15
отсъствия по неуважителни причини през учебната година.
Чл.116. (1) Видът и срокът на санкцията се определят като се отчитат причините и
обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението,
както и възрастовите и личностните особености на ученика.
(2) Видът и срокът на мерките по чл. 110, ал. 4 и 5 се определят като се отчитат и
възможностите на училището.
Чл. 117 (1) Санкциите по чл.110, ал. 1, т. 1 и 2 се налагат със заповед на директора по

мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а санкциите по чл. 110, ал.
1, т. 3-5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
Чл. 118. (1) Директорът задължително писмено уведомява родителя/представителя на
детето/лицето, което полага грижи за детето, за откриването на процедура по налагане
на санкция по чл. 110, ал. 1, а в случаите по чл. 110, ал. 1, т. 3-5 – и съответните
териториални

структури

за

закрила

на

детето.

При

уведомяването

на

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, директорът
задължително посочва извършеното от ученика нарушение и условията, при които
родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, може да
участва в процедурата по налагане на санкцията.
(2) Участието на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето,
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. 110, ал. 1 и на мярката по чл.110,
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ал. 5 се определя докладчик – класният ръководител или учител, който преподава на
ученика.
(4) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по
пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на
посочения адрес от родителя или от лицето, което полага грижи за ученика.
Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя електронен адрес,
като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.
(5) Когато родителят или лицето, което полага грижи за ученика, не може да бъде открит
на посочения от него адрес и не отговаря по електронна поща директорът на училището
уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на ученика, че има
индикации за ученик в риск поради оставане без родителска грижа.
Чл. 119. (1) Преди налагане на санкция по чл. 110, ал. 1 и на мярката по чл. 110, ал.5,
директорът – за санкцията по чл.110, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият 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.
(2) Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, има право
да присъства на изслушването и да изрази мнение.
(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на родителя/представителя
на детето/лицето, което полага грижи за детето, изслушването на ученика може да се
извърши в присъствието на психолог, педагогически съветник, ресурсен учител или
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 запознати със съответното нарушение
Чл. 120. (1 )Когато педагогическият съвет е идентифицирал за ученика риск ототпадане
от училище. Преди налагане на санкция по чл. 110, ал. 1, т. 3-5 и на мярката по чл.110,
ал. 5, директорът задължително уведомява отдела за закрила на детето в дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител на който може да
присъства на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.
(2) Преди налагане на санкциите и мерките, с изключение на мярката по чл. 110,ал. 3,
задължително се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.

Процедури по налагане на наказания
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Чл.121. (1) ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО По чл.110 ал.1 т.1 забележка
Класният ръководител :


изготвя предложение -доклад за наказание до директора, което задължително се завежда с
входящ номер в административната служба. Посочват се мотивите и срока на наказанието.



Писмено се информира родителят на ученика.



Директорът, след проведена среща с ученика, издава в 14-дневен срок /или не издава/
заповед въз основа на предложението.



Копие от заповедта се връчва с обратна разписка на родителите на ученика или лично срещу
подпис в тридневен срок от издаването й.



Класният ръководител вписва наложеното наказание в ученическата книжка, дневника,
личен картон и електронен дневник.



При

изготвяне

на

характеристиката

на

ученика

за

съответния

клас

наложеното

наказание задължително се вписва в нея .
(2) ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА По чл.110 ал.1 т.3,4 и 5

1. Класният ръководител / учител,директор/ изготвя предложение и доклад за наказание
до ПС, който завежда в административната служба. Посочват се мотивите за
наказанието, докладва се на ПС.
2. Директорът/Класният

ръководител

/уведомява

родителите

за

предстоящото

наказание на ученика. Копие от доклада се връчва с обратна разписка на родителите на
ученика или лично срещу подпис.
3. Директора/Класният

ръководител/

уведомява

писмено

Дирекция

„Социално

подпомагане" отдел „Закрила на детето" , че наказанието ще бъде внесено за разглеждане
на педагогически съвет/ посочва се дата на ПС/
4. Директорът издава заповед за наказание въз основа на решението на ПС.В нея
задължително
се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й. Заповедта се
съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за
налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на регионалното
управление на образованието.
5. Заповедта на директора за наложено наказание може да се оспорва по
административен ред пред началника на регионалното управление на образованието – за
частните и общинските училища; пред министъра на образованието и науката – за
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държавните училища по чл.43 от ЗПУО.Заповедта може да се обжалва при условията и
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6. Класният ръководител вписва наложеното наказание в ученическата книжка, личен
картон ,електронен дневник и уведомява писмено родителя за наложеното наказание.
7. При изготвяне на характеристиката на ученика за съответния клас наложеното
наказание задължително се вписва в нея .
(3)Освен налагантето на санкция, в зависимост от причините за проблемното поведение
на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие. Видът на
дейностите за обща подкрепа се определя от кординатора в училище съвместно с класния
ръководител,

учители

и

родители.

Класния

р-л

осъществява

връзката

и

сътрудничеството между училището, семейството и обкръжетието на ученика.
Чл. 122. (1) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма
в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения
(2) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане
или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
Чл.123. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение
за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" 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.
(4) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя
си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички
действия лично, но със съгласието на родителите си.
(5) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или
писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически
съветник.
(6) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както
и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(7) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл.75 се определят с държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование.
(8) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава
обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника
на регионалното управление на образованието.
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(9) На ученик, на когото е наложена санкция по чл.110 ал.1 т.1 и получаващ стипендия
, размерът се редуцира на 50 % от получаваната сума.
(10) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго
училище", "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. 124. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или
предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в
същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в
паралелката или в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

чл.125. За преодоляване на проблемното поведение и за справяне с проблемите с
приобщаване в образователната среда се прилагат една или повече от следните дейности за
въздействие върху вътрешната мотивацията :
1. Обсъждане между ученика и класния р-л с цел изясняване на възникнал проблем и
подкрепа за разрешаването му;
2.Използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
3.Консултиране на ученика с психолог;
4.Насочване на ученика към занимания съобразени с неговите потребности;
5.Индивидуална подкрепа от личност , която той уважава;
6.Участие на ученика в дейности в полза на училището или класа; Доброволчески
инициативи
(1). Дейностите по чл.125 от ПДУ се осъществяват попрепоръка на учителите мкласния ръководител ; друг педагогически специалист
(2).Класния ръководител на ученика осъществявва индивидуалната подщклепа за което
информира родителя
(3). Приотказ от страна народителя да съдейства и за реализиране на дейностите директора
на ПГИ писмено информира дирекциясозциално подпомагане по настоящ адрес на детето

ГЛАВА X РОДИТЕЛИ
Чл. 126. (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.
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(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за
кореспонденция.
(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на
един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.
Чл. 127 .(1). 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;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в
училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с
личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
8. Родителят дава съгласие за участие на детето си в различни училищни и извън

училищни мероприятия и да бъде снимано и интервюирано за нуждите на училището.
Чл. 128. (1) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно
училището в случаите на отсъствие на ученика; да осигурят две маски за пребиваване в
училище; да информират ръководството при наличие на заболял ученик /собствено дете/ от
КОВИД 19.
2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда,
успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
3. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от
страна на ученика;
4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;
5. да участват в родителските срещи;
6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически
специалист в подходящо за двете страни време.
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7. ако ученик повреди училищна собственост, РОДИТЕЛЯТ е длъжен да поправи или
заплати щетата с личен труд и/или собствени средства, до 15 дни, след уведомяването му.
(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни

да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да
прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с индивидуалните потребности
и интересите на ученика.
ГЛАВА

XI

УЧИТЕЛИ,

ДИРЕКТОРИ

И

ДРУГИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

СПЕЦИАЛИСТИ
Раздел І

Общи положения
Чл. 129 (1) Учителите, директорът и други педагогически специалисти(заместникдиректор по УД, ръководител ИКТ, педагогически съветник, ресурсен учител), които
изпълняват норма преподавателска работа са педагогически специалисти.
(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:
1. свързани с обучението, възпитанието и социализацията, както и с подкрепата
за личностно развитие на учениците;
2. по управлението на училището.
(3) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за
всеки вид педагогически специалист са определени в Наредбата № 15/22.07.2019 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.
Чл. 130. (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. 131. Трудовите договор се сключват и прекратяват:
1. с педагогическите специалисти от директора на училището;
2. с директорът на училището он министъра на образованието и науката.

Раздел II Права и задължения на педагогическите специалисти
Чл. 132. Педагогическите специалисти имат право:
1. самостоятелно да планират дидактическата си работа за практическото
изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в
съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в
съответствие с предвидените учебни часове по учебен план за придобиване на
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задължителна, разширена или на допълнителна подготовка по чл. 9а от Наредба №
5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
2. свободно да определят методите и средствата за провеждане на образователния
процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите
на информационните и комуникационните технологии;
3. да избират учебници, по който ще се провежда обучението;
4. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните им
задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната им
квалификация;
5. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
6. да дават мнения и да прави предложения за развитие на училището;
7. да участват в разработването на стратегията, ПДУ, годишния план на
училището, на училищния учебен план и другите планове, при вземане на решения за
избор на професии и др.;
8. да използват училищната материално–техническа база за изпълнение на
служебните си задължения;
9. да членуват в професионални организации, да взема участие в работата на
регионалните и националните им органи
10. да предлагат санкции и награди на ученици, съгласно този правилник;
11. да отстраняват ученик от учебен час, съгласно този правилник;
12. да бъдат поощрявани за постигнати високи резултати при възпитанието и
обучението на учениците с грамоти, предметни или парични награди по преценка на
директора, а чрез медиите дейността му да се популяризира за получаване на обществено
признаниe.
13. с решение на ПС могат да им бъдат присъждани наградите „Учител на
годината” и „Будител”, по критерии и регламент, приети от ПС, за 24 май – Ден на
славянската писменост и на българската просвета и култура и 1 ноември – Ден на
будителите, като отличието е грамота и при финансова възможност на училището с
парично възнаграждение.
Чл.133. Педагогическите специалисти са длъжни да:
1. спазват длъжностната си характеристика
2. изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа;
3. преподават учебния предмет на книжовния български език, с изключение на
учебният предмет „чужд език”, да общуват с учениците на книжовен български език и
да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;
4. уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъстват от учебни
часове по здравословни причини, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на
свободни часове; когато отсъства по здравословни причини, представя болничен лист не
по-късно от 3 дни от издаването му;
5. участват в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
6. изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи
методическа дейност и контрол в системата на училищното образование;
7. спазват GDPR/Регламент 679/2016 г. и Правилата за защита на личните
даннни;
8. опазват живота и здравето на учениците в училище ;
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9. познават и прилагат в работата си основните документи за системата на
средното образование, както и Закона за защита от дискриминация, Закона за закрила на
детето, Закона за защита на личните данни и др.;
10. поддържат и повишават професионалната си квалификация;
11. съставят професионално портфолио, в което включва материали, които
доказват активното им участие в реализирането на политиката на училището,
професионалните им изяви, професионалното им усъвършенстване и кариерното им
израстване, както и постигнатите резултати с учениците. Професионалното портфолио
подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.
12. информират писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и
развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му
за общуване и интегриране в училищната среда;
13. запознават учениците в началото на учебната година със своите изисквания, с
целите, които трябва да бъдат постигнати в края на учебния срок, с точните критерии за
оценяване;
14. не ползват мобилен телефон по време на час;
15. не пушат, не внасят и не употребяват алкохол в училището, както и извън
него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;
16. не внасят в училището оръжие, както и други предмети, които са източник
на повишена опасност;
17. изпълняват дейностите си като дежурен и главен дежурен учител по
график, утвърден със заповед на директора;
18. изпълняват всички законосъобразни устни или писмени заповеди на
директора на училището;
19. полагат грижи за опазване и обогатяване на материалната база в класната
стая и носи лична,материална и финансова отговорност за състоянието на кабинета или
помещението в което работи / физкултурен салон, съблекални/, в който работи.;
20. своевременно попълват дневник/електронен на паралелката, като нанасят
взетия учебен материал за всеки учебен час, отразяват в началото на всеки учебен час
отсъствията на учениците, вписват оценките и забележките на учениците;
21. се запознават ежедневно с всички наредби и съобщения, оповестени от
ръководството на училището на съответните табла в учителската стая или изпратени на
личните имейли и електронния дневник, както и за евентуални размествания на учебните
часове от седмичното разписание;
22. се явяват на работа 10 минути преди започване на учебното време/ ако не
са дежурни учители/, влиза в час при звънеца за „влизане” и не задържа учениците след
биенето на звънеца за „излизане” от час;
23. уведомяват компетентните органи при съмнение, че даден ученик се
нуждае от закрила, съгласно чл.7, ал.1 и 2 от ЗЗД;
24. уведомяват предварително, с писмен доклад, директора при извеждане на
учениците извън училищната сграда за наблюдения, практически занимания, изложби,
концерти, екскурзии и други.
Чл. 134. Други задължения на педагогическите специалисти:
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1. при участие на учениците в регионални, национални олимпиади, състезания и
др. и екскурзии с учебна цел, учителят, придружаващ учениците, е длъжен да подготви
пакета от документи по Приложение № 1от настоящия правилник;
2. в срок от 10 дни след провеждане на проверка на входното ниво и на класните работи са
длъжни да предостави обобщените резултати на заместник-директора по УД;
3. всеки учител приема в началото на учебната година определения кабинет/класна
стая като удостоверява с подписа си наличието и състоянието на имуществото в него. Той носи
персонална отговорност за неговото опазване, ред и чистота. При констатирани липси или
повреди информира училищното ръководство веднага след тяхното установяване. При
наличие на свободен за него час, учителят се задължава да заключва кабинета/класната стая;
4. учителят, завеждащ учебен кабинет, отговаря за изправността на уредите и
съоръженията в него и за опазване на живота и здравето на учениците;
Чл. 135. Педагогическите специалисти нямат право:
1.
да нарушават правата на учениците;
2.
да унижават личното достойнство на учениците и колегите;
3.
да прилагат форми на психическо и физическо насилие и всякакъв вид
дискриминация върху учениците;
4.
да организират дейности с учениците на политическа, религиозна и
етническа основа;
5.
да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на
конфликт на интереси, според чл. 220, ал. 1 от ЗПУО.
6.
Да нарушава етичния кодекс на училищната общност
Чл. 136. (1) Освен в случаите, определени в закона, педагогическите специалисти не
могат да извършват срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал.
1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици, с които работи в училище,
ако това заплащане е от името и за сметка на учениците, включително със средства от
училищното настоятелство.
(2) Педагогическите специалисти нямат право да участват при изготвяне и оценяване на
изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако са
подготвяли ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това
заплащане е от името и за сметка на учениците.
(3) До 30 септември на всяка учебна година педагогическите специалисти подава пред
директора писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името
и за сметка на учениците през предходната учебна година е извършвал обучение на
ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период(по
чл. 220 от ЗПУО)
(4) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на не подаване на
декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание
педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на
труда.
(5) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти,
заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от
училището имат право на представително облекло за всяка календарна година при
условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и
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науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло
се осигуряват от бюджета на училището.
(6) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти
поради пенсиониране, които през последните 10 години от трудовия си стаж са
заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция
на бюджетна издръжка от системата на училищното образование, се изплаща поголям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10
брутни работни заплати.
Класни ръководители
Чл. 137.(1) Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на
учебната година.
(2) Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни
ръководители, имат и следните функции:
1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на
теми за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;
2. своевременно информиране на родителите(настойници, попечители,
представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или
получили международна закрила) за:
а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното
разписание;
б) образователните резултати и напредъка на учениците;
в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
г) неспазване от ученицзите на задълженията, произтичащи от чл. .......... от
настоящия правилник;
3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;
4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;
5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед
налагане на санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование;
6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция
„забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“.
Чл. 138.Класният ръководител е длъжен да:
1. осъществява възпитателната, организационната и контролиращата дейност на класа;
2. следи за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за
общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като
периодично и своевременно информира родителите(настойници, попечители,
представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или
получили международна закрила);
3. анализира и оценява рисковите фактори при учениците от паралелката и да
предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, съгласно чл.185 и чл.
186 от ЗПУО;
4. привежда в изпълнение решенията на ПС и законните нареждания на
директора, които се отнасят до неговата паралелка и са свързани с цялостната
организация на образователния процес;
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5. организира и провежда родителски срещи-в началото на учебната
годинасептември- октомври и в началото на втори срок-март-април;
6. на първата родителска среща за всяка учебна година запознава родителите с
графика за консултации с ученици и родители, с графика за провеждане на родителски
срещи с правата и задълженията им, съгласно училищния правилник, с пропускателния
режим, с Регламент 679/2016 г. на ЕК, Правилата за защита на личните им данни и тези
на децата им и регисрите за които се събират и други документи, регламентиращи
дейността на училището;
7. съхранява до края на учебната година всички документи, на чието основание е
определил отсъствията на учениците като „уважителни“;
8. уведомява комисията за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие при направени 3 отсъствия по неуважителни причини;
9. дава необходимите справки, отчети, информации, анализи и други, изисквани
от училищното ръководство;
10. оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците от
паралелката. Извинителните документи са медицинска бележка с амбулаторен номер,
предадена в петдневен срок/ заверена от мед. Фелшер и родителя/ или мотивирано заявление от
родител с положителна резолюция от директор или заместник директор. В заявлението се
посочва причините за отсъствията на ученика – семейни или участие на ученика в извънкласни
спортни или други дейности.
11. в срок до 3-то число на всеки месец попълва и предава на ЗАС поименна
справка/доклад за отсъствията на учениците от паралелката през предходния месец, който се
входира в канцеларията на ПГИ,след което се предава на заместник-директора по УД;
12. води училищната документация на паралелката, съгласно изискванията в
Наредба № 8/16.08.2016 г. за информация и документите в системата на предучилищното
и училищното образование:
а) ученическата лична карта
б) ученическа книжка
в) електронен дневник на паралелката
г) книга за подлежащите на задължително обучение ученици до 16- годишна
възраст и лични картони
д) лични картони
е) лично образователно дело на ученика
ж) друга документация, възникваща в процеса на работа
13. носи отговорност за съхраняването на дневника на класа. При изгубване на
дневника на класа носи административна отговорност. В едноседмичен срок оформя нов,
като от ученическите книжки, учителските бележници, възстановява цялата информация
и го поднася за заверка на директора./ОТМЕНЯ СЕ/
14. попълва училищната документация само със син химикал и не извършва
поправки и корекции без знанието на директора; Необходимите корекции се нанасят
съгласно Наредба № 8 за информацията и документите.
15. веднъж месечно нанася ненанесени оценки и отсъствията за изтеклия период
в ученическата книжка;
16. заедно с директора оформя и подписва следните документи:
а) удостоверение за завършен клас
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б) диплома за завършено средно образование
в) удостоверение за завършен първи етап гимназиален етап
г) удостоверение за завършен втори гимназиален етап
е) удостоверение за завършен гимназиален етап(за учениците до учебната
2020/2021 година
ж) удостоверение за преместване
з) лично дело на ученика
и) други документи
17. ежемесечно докладва на директора за ученици застрашени от отпадане,
причините и извършените до момента дейности.
Дежурни учители
Чл. 139. (1). Дежурните учители са длъжни да:
1. спазват утвърденият от директора график за дежурство;
2. идват 30 минути преди започване на учебните часове за установяване
състоянието на училищната база, като престоят на им в училището е задължителен за
деня, КАКТО И НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНА МАСКА!!
3. контролират графика за времетраене на учебните часове;
4. докладват на училищното ръководство за неизправности за нанесени щети на
материалната база или констатирани нарушения;
5. носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда И СПАЗВАНЕ НА
ВСИЧКИ РАЗПИСАНИ МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ;
6. напускат последни училищната сграда след приключване на учебните часове.
(2) По време на междучасията дежурният учител не позволява консумацията на храни
и напитки в класната стая/кабинета(освен ако други разпореждания не променят тези
обстоятелства) и осигурява проветряването на помещението. Цял прозорец се отваря
само в негово присъствие.
Заместник-директор по учебната дейност
Чл.140. (1) Функциите на заместник-директора по учебната дейност се определят от
директора.
(2) Заместник-директорът по УД осъществява функции, свързани с управлението и
контрола на учебната, учебно-производствената, учебно-творческата, спортната
дейност, изпълнява норма за преподавателска работа и по чл. 5, ал. 1 от Наредба №
15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти.
(3) Заместник-директорът по УД изпълнява и други задължения, възложени от
директора, в съответствие със спецификата на длъжността и вида на училището.
Ръководител на направление ИКТ
Чл. 141. Ръководителят на направление ИКТ изпълнява следните задължения:
1. внедрява и ефективно използва цифровите технологии в образователния процес
и управлението на училището;
2. подпомага педагогическите специалисти при избора и използване на цифрови
технологии в образователния процес;
3. осигурява съвместимостта на базите данни на училището с други системни
администратори;
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4. организира поддръжката на вътрешната информационна и комуникационна
система;
5. организира и координира процесите по събиране, оценяване, съхраняване,
обработване, представяне и обмен на информация, свързани с дейността на училището;
6. участва във вътрешноинституционалната квалификационна дейност за
ефективното използване на дигиталните технологии и за прилагане на информационни
продукти и софтуер;
7. запознава учениците с безопасното използване на дигиталните технологии,
включително и за работа в интернет среда;
8. разработва и поддържа електронни материали и бази данни, свързани с
дейността на училището.
Педагогически съветник
Чл. 142. В своята работа педагогическият съветник осъществява следните дейности,
съобразно проблемите в училището и своята квалификация:
1. консултира и подпомага учениците, учителите, родителите(настойници,
попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица,
търсещи или получили международна закрила) и училищното ръководство в
осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото;
2. участва в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на
възпитанието, социализацията и закрилата на учениците;
3. консултира учениците, педагогически специалисти, родители и други
заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния
процес;
4. посредничи при решаване на конфликти;
5. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с образователния
процес и с избора на занимания по интереси;
6. работи за 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;
7. участва в екипа за подкрепа за личностно развитие, който извършва оценка на
индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна
подкрепа, като при липсата на психолог в институцията подпомагат и координират
дейността на екипа;
8. участва в дейностите по мотивиране на ученици за преодоляване на
проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище;
9. подпомага личностното развитие и адаптирането на учениците към
образователната среда;
10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
11. осъществява връзката между родителите(настойници, попечители,
представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или
получили международна закрила) и училището в работата по случаи;
12.
участие
в
планирането
и
провеждането
на
форми
на
вътрешноинституционалната квалификация и споделяне на добри практики;
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13. подпомага класните ръководители и ръководството при осъществяване на
възпитателната работа в училището;
14. отговаря за дейността на Ученическия съвет;
15. работи с отстранените от час ученици и др.
Ресурсен учител
Чл. 143. Ресурсният учител в училище има следните задължения:
1. определя конкретните образователни цели за учениците със специални
образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с
учителя по даден учебен предмет и участва в структурирането и провеждането на
учебния час с оглед постигането на образователните цели;
2. съдейства за планирането на необходимите материални ресурси с оглед
осигуряване на качествен образователен процес за учениците със специални
образователни потребности;
3. осъществява индивидуална и групова работа с ученици със специални
образователни потребности при предоставяне на допълнителната подкрепа;
4. консултира учителя относно спецификата при овладяване на учебното
съдържание от учениците със СОП;
6. активно участва в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на
ученик, която се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие в училището за
осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие;
8. запознава родителите(настойници, попечители, представители на
непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна
закрила) с принципите на приобщаващото обучение на учениците със специални
образователни потребности, с правата и задълженията им;
9. предлага на родителите(настойници, попечители, представители на
непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна
закрила) конкретни форми и начини за самоподготовка на ученика в дома;
10. участва в професионалното консултиране и кариерното ориентиране на
учениците със специални образователни потребности;
11. обучава родителите(настойници, попечители, представители на
непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна
закрила) при съгласие от тяхна страна на различни форми и похвати на работа с ученика,
за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот;
14. участва в изготвяне на плана за подкрепа: в определяне на обучителните цели,
изготвяне на индивидуален учебен план и на индивидуални учебни програми, в случай
че са необходими такива;
15. участва в прегледа на напредъка на учениците със специални образователни
потребности.
Раздел ІІІ

Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти
Квалификация на педагогическите специалисти
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Чл.144.(1) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти се осъществяват по план за квалификационна дейност като част от
годишния план и в съответствие със:
1. стратегията за развитие на училището;
2. установените потребности за повишаване на квалификацията;
3. резултатите от процеса на атестиране;
4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие
с приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от
Министерството на образованието и науката;
5.
правилата
за
организирането
и
провеждането
на
вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и
утвърдени от директора на училището;
(2) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си
с цел подобряване на качеството на предоставяното образование
(3) Директорът на училището е длъжен да осигури необходимите условия за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти.
Чл. 145.(1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за
професионално развитие се извършва от:
1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;
2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от
министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър.
(2) Квалификационните дейности се осъществяват:
1. в училище чрез обмяна на добри практики и в различни форми;
2. чрез семинари/тимбилдинг.
2. чрез международни и национални програми.
Чл. 146. (1) Квалификацията на педагогическите специалисти е:
1. въвеждаща – за адаптиране в образователната среда и за методическо и
организационно подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които:
а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и
училищното образование;
б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията;
в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни
години;
г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в
училищата и програмни системи в предучилищното образование.
2. продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно
усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично
актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите:
а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи;
б) по професионалния профил на педагогическия специалист;
в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;
г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес;
д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
е) за организационни и консултативни умения;
ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;
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з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или
специализация.
(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на
вътрешноинституционалната квалификация.
(3) Продължаващата квалификация се извършва от висши училища, научни организации,
специализирани обслужващи звена или обучителни организации, чиито програми са
одобрени от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него
длъжностно лице.
Чл.147. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:
1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2от Наредба № 15/22.7.2019 г. за
повишаване на статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на
атестиране;
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16
академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Чл. 148. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от
организации на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити.
(2) Обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програми в
присъствена или в частично присъствена форма съгласно чл. 49 от Наредба №
15/22.07.2019 г. на МОН.
(3) Един квалификационен кредит се присъжда за участие в обучение с продължителност
16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени.
(4) За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да придобие
не по-малко от 3 квалификационни кредита.
Придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите
специалисти
Чл. 149. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите
специалисти може да придобиват последователно следните професионалноквалификационни степени (ПКС):
1. пета професионално-квалификационна степен;
2. четвърта професионално-квалификационна степен;
3. трета професионално-квалификационна степен;
4. втора професионално-квалификационна степен;
5. първа професионално-квалификационна степен.
(2) Обученията на педагогическите специалисти за придобиване на професионалноквалификационни степени се осъществяват от висши училища, създадени по реда на
Закона за висшето образование.
Чл. 150. (1) Изискванията към педагогическите специалисти – кандидати за придобиване
на професионално-квалификационна степен, са разписани в чл. 56-63 на Наредба №
15/22.07.2019 г. на МОН
Професионално портфолио
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Чл. 151. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио
постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата
длъжност.
(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите
резултати и професионалното развитие, съгласно чл.66-67 от Наредба № 15/22.07.2019 г.
на МОН.
(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист
(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия
специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на
дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и
образователни резултати.
Чл. 152. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна
година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи
и други материали.
(2).Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат.
Раздел ІV

Кариерно развитие и атестиране на педагогическите специалисти
Чл. 153. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при
последователно заемане на учителски или възпитателски 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) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж,
получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна
степен, както и резултатите от атестирането им.
(4) 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.
(5) Условията и редът за заемане на учителските длъжности, 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.

Атестиране на дейността на педагогическите специалисти
Чл. 154. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на
педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за
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изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на училището, а за директорите
– и на управленската им компетентност.
(2) Целите на процеса на атестиране са:
1. установяване на постигнатите от педагогическите специалисти резултати от
дейността им;
2. повишаване качеството на образованието на учениците;
3. мотивиране на педагогическите специалисти за професионално
усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията;
4. установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на
педагогическия специалист и осигуряване на наставник или наставници.
(3) Атестирането на педагогическите специалисти се извършва от атестационна комисия,
определена от директора на училището, съгласувано с педагогическия съвет.
Чл.155.(1) Оценките от атестирането са:
1. изключително изпълнение;
2. надвишава изискванията;
3. отговаря на изискванията;
4. отговаря частично на изискванията;
5. съответства в минимална степен на изискванията.
(2) Получените оценки от атестирането служат за:
1. кариерно развитие;
2. поощряване на педагогическите специалисти, получили високи оценки при
атестирането;
3. насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
с цел актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им
компетентност;
4. осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на
наставник или наставници.
Чл.156.(1) При атестирането на педагогическите специалисти, с изключение на
директорите, педагогическият съвет на училището взема решение за определяне на
пет критерия от областите на професионална компетентност в зависимост от вида
на училището и стратегията за развитието му и на скала за определяне на
достигнатата степен на изпълнението им.
(2) Критериите, както и скалата за определяне на достигнатата степен на
изпълнението им се утвърждават от директора на училището и се включват в
атестационните карти на педагогическите специалисти по образец
Чл. 157. (1) Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години.
(2) В периода октомври – ноември започва процедура по атестиране на педагогическите
специалисти, чийто период на атестиране по ал. 1 изтича в съответната календарна
година.
(3) Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на
регионалното управление на образованието и утвърден от директора на училището.
(4) Условията и редът за атестиране на педагогическите специалисит са разписани в чл.
76-88 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитието на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
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ГЛАВА XII ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
Чл.158. Дейностите по управление на информацията и задължителните документи за
дейността на училището се осъществяват чрез:
1.познаването, прилагането и спазването на нормативните изисквания в системата
на предучилищното и училищното образование(закони, държавните образователни
стандарти и други юридически актове)
2. информацията и видовете документите съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за
информацията и документите в системата на предучилищното и училищното
образование
3. вътрешни за училището документи
Чл.159.(1) Училището осъществява своята дейност чрез:
(2) Нормативни документи:
1.
Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за
професионалното образование и обучение;
2. Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език,
Наредба 4/30.11.2015 г. за учебния план, Наредба № 5/30.11.2015 г. за
общообразователната подготовка, Наредба за приобщаващото образование, Наредба №
13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование, Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците, Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование, Наредба № 15/22.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и др. педагогически специалисти,
Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда,
Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
3. Други нормативни документи – Закона за закрила на детето, Закона за
предотвратяване на конфликт на интереси, Закона за защита на личните данни и
Регламент 679/2016 г. на ЕК, КТ, КСО и др.
(3) Задължителни документи по Наредба № 8/11.08.2016 г.
1. Списък-образец № 1 за учебната година(приложение № 1 към чл. 7, т.1
2. Документи за дейността на училището(приложение № 2 към чл.7, т.2)
3. Лично образователно дело на ученика(приложение № 3 към чл. 7, т.3)
4. Документи, издавани на ученика(приложение № 4 към чл. 31)
(4) Вътрешни училищни документи:
1. Стратегия за развитие на училището за 4 години и план за действие към нея
2. Правилник за дейността на училището
3. Годишен план за дейността на училището, План за квалификационна дейност,
Програми по гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
4. Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната
квалификация
5. Училищен учебен план
6. Етичен кодекс на училищната общност
7. План за дейността на Педагогическия съвет
8. Програма за превенция на ранното напускане на училище за.....
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9. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и
учениците от уязвимите групи за ......
10. Вътрешни правила за работната заплата
11. Графици за консултации с ученици и родители, за провеждане на родителските
срещи, за провеждане на класни работи за I и II учебен срок и др.
12. Седмично разписание по учебни предмети и др.
Чл.160.(1) Със заповед на директора на институцията се определя постоянно действаща
експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд.
(2) След приключване на учебната година се архивира информацията и документите за
дейността на училището за съответната учебна година и се съхранява в НЕИСПУО и в
училищния архив.
(3) Ползването на информацията в НЕИСПУО и документите се осъществява чрез
служебен или публичен достъп.
(4) Документите, издавани или водени в училище се попълват на български книжовен
език на хартиен носител и/или в националната електронна информационна система за
предучилищното и училищното образование(НЕИСПУО)
Чл.161.(1) Информацията в училище се събира, обработва и съхранява в съответните
документи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L
119, 4.05.2016 г.), Закона за защита на личните данни, Наредбата за обмена на документи
в администрацията, приета с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредбата
за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 279 от
2008 г.
(2) Личните данни на учениците, персонала и родителите се събира, обработва и
съхранява по утвърдени Правила за защита на личните данни и Регистри
(3) Правилата за защита на личните данни и Регистрите се публикуват на сайта на
училището.

ГЛАВА XIII

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 162. (1) Орган за управление и контрол на училището е директорът.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява училището.
Чл. 163. (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.
Чл. 164. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директора на държавно училище могат да се оспорват по
административен ред пред министъра на образованието
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(3) Административните актове на директора на училището по ал. 2 могат да се обжалват по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 165. При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената, учебнотворческата и административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от
един или няколко заместник-директори.
Чл. 166. (1) При отсъствие на директора на училището за срок, по-малък от 60 календарни
дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместникдиректор, 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) При отсъствие на директора училището 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".
Чл.167. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически
въпроси в училището е педагогическият съвет.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и
заместник-директорите без норма на преподавателска работа.
(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, ученици, както и други лица.
(5) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, 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. 168. (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;
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9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците
от уязвими групи;
10. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на
съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
11. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
12. определя ученически униформи;
13. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на
училищната общност;
14. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
15. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото
на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите
с цел подобряване на образователните резултати;
16. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на
училището.

ГЛАВА XIV ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ
Чл. 169. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи
общности към всяко училище се създава обществен съвет.
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански
контрол на управлението им.
Чл. 170. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един
представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на
ученици от съответната институция.В състава на обществения съвет на училище, което
извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и
представител на работодателите.
(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) Представителите на работодателите се определят от областния управител по
предложение на представителните организации на работодателите.
(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.
(6) Организацията на дейността на обществения съвет е в съответствие с чл.267 и чл.268 от
ЗПУО
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Чл. 171. (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. 172. (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 детската градина или 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 превишение на постъпленията над плащанията по бюджета
на училището;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по
реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и
учебните комплекти;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира
нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1от 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.
Чл. 173. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет
се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

Органи за съуправление
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Общо събрание
Чл. 174. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището.
(2) Общото събрание на работниците и служителите самó определя реда за своята работа.
Свиква се от:
1. директорът на училището;
2. ръководството на синдикална организация
3. 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 КТ, в друг закон или в устав не е предвидено
друго.
Ученически съвет
Чл. 175. (1) Ученическият съвет е форма на ученическото самоуправление на ниво
училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното
развитие на училището.
(2) Ученическият съвет има свои представители на ниво паралелка от осми до
дванадесети клас в училището, които съдействат за даването на мнения и предложения
за училищните дейности.
(3) Съставът на Ученическия съвет се определя от учениците, чрез избор на представител
от всяка паралелка от осми до дванадесети клас включително.
(4) В своята работа Ученическият съвет се подпомага от педагогическия съветник.
Чл. 176. 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 училището с трима представители.
Чл. 177. Ученическият съвет:
1. заседава веднъж месечно;
2. избира измежду членовете си – Председател;
3. приема план за работата си през учебната година;
4. участва при избора на извънкласни дейности
5. дава становище и организира училищни тържества, анкети и други
дейности, свързани с ученическото самоуправление;организира веднъж годишно Ден на
ученическото самоуправление.

ГЛАВА XV ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.178.ПГИ „Карл Маркс“ прилага система на делегиран бюджет и е второстепенен
разпоредител с бюджет съгласно разпоредбите на ЗПУО и Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
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Чл.179. (1) Дейностите в училище се финансират със средства от държавния бюджет,
европейски фондове и програми и други източници. Бюджета на училището се определя
въз основа на броя на учениците и на стандарт за ученик, определен с акт на Министерския
съвет за съответната година по основни и допълнителни компоненти, съгласно разпоредбите
на ЗПУО и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
Чл.180. (1) Директорът на училището:
1. е второстепенен разпоредител с бюджет;
2. извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч.
между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
3. се разпорежда със средствата на училището;
4. определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения,
преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на
учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в
подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.
Чл.181.(1) ПГИ „Карл Маркс“, публикува на интернет страницата си утвърдения си
бюджет, тримесечните отчети и годишния отчет за изпълнението му.
(2).Бюджета се публикува в срок до 10 дни от утвърждаването му от първостепенния
разпоредител с бюджет.
(3).Тримесечните отчети се публикуват със срок до 5-о число на месеца, следващ месеца
на изготвяне на отчета.
(4).Годишният отчет се публикува в срок до 10 дни от определения от първостепенния
разпоредител с бюджет срок за представянето му.
Чл. 182. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на
работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на
училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.
Чл. 183. (1) Училището реализира собствените приходи от:
1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи
2. приходите от дарения
(2) Даренията се приемат и регистрират според изискванията на Наредба № 8/11.08.2016 г. за
информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование
Чл. 184. При просрочени задължения на училището над 20 на сто от утвърдените разходи
в годишен размер, директорът на училището в едномесечен срок от установяване на
превишението съставя и изпълнява програма за оптимизация на разходите и
преодоляване на недостига, която се утвърждава от финансиращия орган.
Чл. 185. Като юридическо лице ПГИ „Карл Маркс“ има право да притежава движимо и
недвижимо имущество, да се разпорежда с него, както и да извършва педагогически
услуги и други дейности, ако това не е във вреда на образователния процес и са спазени
санитарно-хигиенните изисквания.
ГЛАВА XVI НАСТОЯТЕЛСТВО
Чл. 186. (1) Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността
на училището.
(2) Към училището може да се създава само едно настоятелство.
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(3) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО,
на устава или на учредителния си акт.
Чл. 187. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на
родители, учители или общественици.
(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за
масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на
юридически лица.
Чл. 188. (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. 189. За постигане на целите си настоятелствата:
1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства училището
и контролират целесъобразното им разходване;
2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на
училището;
3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при
решаването на други социално-битови проблеми на учениците, учителите от училището;
4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по
интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и
развитието на техните деца;
6. организират обществеността за подпомагане на училището;
7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения от училището.

ГЛАВА XVII ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА
ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел І

Откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните и
общинските институции
Чл. 190. (1) Министърът на образованието и науката със заповед открива, преобразува,
променя и закрива:
1. държавните училища
2. общинските училища
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3. специализираните и обслужващи звена
4. държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа
Чл. 191. (1) Училището може да се преобразуват чрез вливане, сливане, отделяне или
разделяне.
ПГИ „К. Маркс“ е професионално училище и се преобразува чрез промяна на вида по чл.
38, ал. 1 и 2 от ЗПУО.
(2) Училището може да извършва промени, свързани със:
1. наименованието;
2. официалния адрес;
3. адреса на сградите, в които се провежда обучението.
(3) В професионалните гимназии може да се извършва и промяна на финансиращия орган.
Чл. 192. (1) Производството по издаването на заповедта за откриване, преобразуване,
промяна и закриване на общинско училище започва по писмено предложение на
финансиращия орган.
Чл. 193. Конкретните условия и ред за откриване, преобразуване, промяна и закриване на
държавни и общински училища се определят с държавния образователен стандарт за
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

ГЛАВА XVIII БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ,
ВЫПИТАНИЕ И ТРУД
Чл. 194. /1/Учениците са длъжни.
1.

да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за

безопасност и хигиена и противопожарна охрана;
2.

да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което

удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение,
выпитание и труд и се задължават да ги спазват;
3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения
транспорт;

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на
труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват
стриктно дадените им указания в това направление;

5. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните
съорьжения;
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6. да не сядат по первазите на прозорците и на перилата на стьлбите.
7. Да спазват строго правилника за престой във физкултурния салон и
училищния двор в часовете по ФВС – да не използват уредите, без изричното знание
на учителите по ФВС.
(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в
мрежата:

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за
своите родители;

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици
или на техни близки без предварително съгласие на родителите;

4. учениците са ддъжни да информират незабавно лицето, под чието
наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се
чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като
порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна
нетолерантност, тьрговия с наркотици, хазарт и др.;

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат
подател;

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на
училищната компютьрна мрежа или атакува други системи;

7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и
да пазят доброто име на училището.
(З) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и
опазване на околната среда, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж
и да запознаят учениците в часовете си.
Инструктажите се съхраняват от класните ръководители и от отговорниците
по кабинети.
ГЛАВА XIX

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И

НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане
на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на
по- сигурна училищна среда.
I. Задължения на персонала:
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1. Училищен координационен съвет:

1.1 Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво
училище.
1.2. Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности,
правила и последици.
1.3. Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване
на случаите на тормоз.
1.4. Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата.
1.5.Подпомага класните ръководители с материали или консултации със
специалисти, съдейства за органирзиране на периодични обучения на учителите по
темата за насилието.
2. Класни ръководители:

2.1.В началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на
тормоза и насилието.
2.2.С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при прояви
на насилие.
2.3. Постерите с приетите ценности, правила и последици се поставят на видно
място в класната стая.
2.4.Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.
2.5.Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените
процедури и приетите правила и последици.
2.6.За всеки инцидент или проява на насилие попълват протокол, който предават
наУКС.
2.7.Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от
класа им.
2.8.Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като
могат да привличат различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на
насилието, МКБППМН и др.
2.9.Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111.
2.10. Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите
правила и процедури.
2.11. Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище.
3. Учители, които не са класни ръководители



Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно.



Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество
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и взаимопомощ.


Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за
случаи на тормоз над ученици.



Познават правилата и последствията на класа, прилагат ги и изискват от
учениците да ги прилагат.

4.Дежурни учители
Дежурството се извършва по график, изготвен и утвърден от директора.
Главният дежурен учител е длъжен да:


координира и подпомага изпълнението на задълженията на дежурните учители;



контролира, чрез дежурните учители, изпълнението на задълженията на дежурните
ученици;



съдейства на ръководството за оптимално провеждане на учебния процес при
отсъствие на учители;



контролира изпълнението на Правилника за вътрешния ред от учителите,
служителите и учениците;



уведомява ръководството при възникване на извънредна ситуация и съдейства за
разрешаването й;



уведомява ръководството за нарушения в изпълнението на задълженията на
дежурните учители.
Дежурните учители:


идват на училище 30 минути преди започване занятията



осигуряват пропускателния режим като изискват от учениците легитимиране и
приличен униформен вид ;



следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за
които отговарят, и уведомяват главния дежурен учител и училищното ръководство
за нередности, похабяване, повреждане и унищожаване на училищно имущество;



докладват за възникнали проблеми на директора и/или заместник-директора на
смяна и да получават съдействие при необходимост.



Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство, следейки
рисковите зони, в които е възможна появата на насилие и тормоз.



Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на
дежурството им.



Оказват съдействие на колеги при установени от тях нарушения на ученици и
докладват на УКС, като попълват протокол, отразяващ инцидента.

4. Помощен и непедагогически персонал
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Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия, на които станат
свидетели.



Познават основните принципи на действие и ги прилагат - правила,
последствия, протокол за реагиране на насилие.



Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител,
заместник- директор, директор.

II. Процедура за информиране и съобщаване на случаи.
Дете, жертва на тормоз - уведомява класния ръководител устно, родителят попълва
Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията.
Дете, упражнило тормоз - уведомява класния ръководител устно, родителят попълва
Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията,
изпълнява указанията на УКС за предотвратяване на тормоза.
Деца, които помагат и подкрепят тормоза - уведомява класния ръководител устно,
родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който
описва ситуацията. Дете-наблюдател- уведомява класния ръководител устно, родителят
попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва
ситуацията.
Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми и
начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.
Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да
информира УКС чрез попълване на формата за протокол.

III. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тормоз
сред учениците. Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация
на тормоз, на която е станал свидетел.
1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър

на училището от учителя, който я е наблюдавал. За целта е утвърден „Протокол за
отговор на насилие” (Приложение №1).Той се предава на председателя на УКС, който го
съхранява.
2. Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или

здравето на ученик.
Учителят или служителят действат в следната последователност:


извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват долекарска помощ;



при непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат
на телефон 112;
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уведомяват веднага училищното ръководство иУКС, които уведомяват
класния

ръководител,

който

от

своя

страна

уведомява

родителите/настойниците на детето;


описват ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.

3. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от такова.

Всеки служител на ПГИ „Карл Маркс” град Смолян , на когото стане известно, че
дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми класния ръководител,
който от своя страна уведомява училищното ръководство и родителите/настойниците
на детето;


Учителят описва ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.



След проверка на случая директорът свиква УКС, който подава сигнал до
Отдел „Закрила на детето”.



УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и
дейности на екип от класен ръководител, учител-наставник и родител

4. Действия при установяване, че дете е упражнило тормоз.



Учителят описва ситуацията писмено в „Протокол за отговор на насилие”
(Приложение №1);



Ситуацията се регистрира в единния регистър;



Детето, упражнило тормоз, описва ситуацията в Протокол за съобщаване
за насилие (Приложение№ 2);



За изясняване на случая от други деца-наблюдатели родителите им
описват ситуацията в Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№
2);



Класният ръководител уведомява и свиква среща с родителите;

Свиква се УКС;


УКС уведомява МКБППМН, Полицията и отдел „Закрила на детето“;



УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и
дейности с цел намаляване на агресията у детето.

IV. Мерки при кризисни ситуации
1. Комисията заседава най-малко един-два пъти в учебен срок и обсъжда изпълнението

на плана, както и резултати от дейността си.
2. При наличие на писмен или устен сигнал, комисията се събира в рамките на 24 часа.
3. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява Директора на

училището. В рамките на един час се подава сигнал в РУО и Отдел ’’Закрила на детето”
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в Областна администрация и полицията.
4. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, жертва или в

риск от насилие, комисията съставя индивидуален план за кризисна интервенция.

ГЛАВА XX УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Чл.195. (1) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие,
основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на
подобрения в работата на училищeто.
(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на
подобрения в работата на училището се извършват при условия и по ред, определени с
държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите.
(3) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
Чл. 196. Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството
на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от
училището
Чл.197.Цел на самооценяването:
1. Да се отчетат резултатите от образователния процес;
2. Да се сравнят резултатите от професионалното образование с оповестени
такива на други училища;
3. Да изведем тенденциите на развитие на професионалното образование в ПГИ
„Карл Маркс” Смолян;
4. Да дефинираме проблемни области в развитието на професионалното
образование;
5. Да подобрим качеството на предоставеното образование в училище
Чл.198.(1) В ПГИ „Карл Маркс“ е изградена система за управление и оценка на
качеството на предлаганото обучение.
(2) Системата е базирана на две основни области и подкритерии към тях:
1. управление на институцията;
2. образователен процес.
(3) В началото на всяка учебна година педагогическият съвет приема мерки за
повишаване качеството на образованието
(4) Със заповед на директора се определя екип за изготвяне на вътрешна оценка на
качеството на предоставяното образование.
(5). Отчетените резултати от самооценката се докладват на заседание на ПС и се
предоставят на Обществения съвет към ПГИ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет с
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протокол №10

от 07.09.2016 година и е

утвърден със Заповед № РД07-

718/09.09.2016 г. Актуализиран е на заседание на ПС с Протокол №11/03.09.2020
г.
2. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал
Педагогическия съвет.
3. При изготвянето на правилника са използвани и спазени действащите към
момента нормативни документи.
4. Педагогическия съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси,
неуредени в този правилник.
5. Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство,
педагогическия и непедагогическия персонал и учениците.С него са запознати
педагогическия и непедагогическия персонал на училището, учениците и родителите им.
6. Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и
за неговото неспазване работниците, служителите и учениците носят дисциплинарна
отговорност и се наказват съгласно КТ.

70

