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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 
 

на СУ “Саво Ценов Савов“ гр. Пирдоп 
 

Глава І. 
Общи положения 

 
 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на 
обучение и възпитание в училището и конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно 
Закона за предучилищното и училищното образование. 

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при  зачитане и уважение на 

човешката личност. 

Чл. 2. Правилникът е задължителен за ръководния, педагогическия и 

помощния персонал, и учениците  в СУ „Саво Савов“, както и за всички други лица, които се намират на 

територията на училището. 
 

Глава ІІ.  
Устройство и дейност 

 

Чл. 3. Училището издава свидетелство за основно образование и диплома за средно образование на 

учениците, които се обучават в него и завършат съответната образователна степен. 

Чл. 4. Училището се финансира от: 

1. средства по делегирания бюджет; 

2. собствени приходи от: 

а. дарения и целеви средства; 

б. инициативи на Училищното настоятелство, Обществения съвет и други организации и 

институции. 

Чл. 5. Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се осъществява в 

границите на установения учебен ден. 

Чл. 6. Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от V до XII клас. 

Чл. 7. (1) Формите на обучение в училището са: 

1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен 

план; 
 
 
2. индивидуална; 

3 самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят само 

самостоятелно, съгласно училищния учебен план. 

4. комбинирана форма. 
 

Чл. 8. (1) Формата на обучение се избира от ученика при спазване изискванията на ЗПУО. 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния 
клас; 

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО.; 

6. ученик със специални образователни потребности. 
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 (3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при 

осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката. 

(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на 

обучение на ученик със специални образователни 

потребности, регионалният екип по чл. 190, ал. 1 от ЗПУО   извършва 

допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. 

Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл. 12. 
 

Чл. 9. (1) В индивидуална форма могат да се обучават: 
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 и други ученици, за които ЕПЛР е дал препоръка; 

(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 и график на учебните часове, които се 

утвърждават от директора на училището. 

(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. 
(5) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на 

лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в 
индивидуалните учебни часове се осъществява от: 

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; 
училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното 
управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата; 

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава – когато 

са в същото населено място, в което е болницата; 

3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от началника 

на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата. 

Чл. 10. (1) В самостоятелна форма могат 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, със 

съгласието на  родителите му; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки 

по учебните предмети от училищния учебен план. 

(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 



3 

 

постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на 

изискванията на този закон в друга форма на обучение, 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. 

(7) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни 

дни преди изпитна сесия. 

(8) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в две сесии.  

(9) За лицата по ал. 1, т. 4 по решение на директора на училището се допуска обучение за 
завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са 
положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас 

Чл. 11. (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 – за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби. 

 

 (3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за: 

1. ученик със специални образователни потребности; 

2. ученик с изявени дарби; 

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава 

чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма 

училище от същия вид, в което този език да се преподава; 

4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената 

подготовка, който ученикът е изучавал преди 

преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок. 

(4) В случаите по ал. 3, т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената 

подготовка, предвиден в училищния учебен план, се 

организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди 

преместването си по реда на изискванията за обучение 

в самостоятелна форма. 

(5) 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 реда на изискванията за обучение в 

самостоятелна форма. 

(6) 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. 
 

Чл. 12. (1) Знанията и уменията на учениците се оценяват по реда на разпоредбите на 
Наредбата за оценяване на резултатите от обучението. 

(2)  Учениците, обучавани в дневна или в  комбинирана форма, чиито отсъствия от учебни занятия 

надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за 

съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде поставена срочна оценка поради 
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невъзможност да бъдат проведени минималният брой текущи изпитвания 

по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1 от 

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците полагат изпити за определяне на 

срочна оценка по учебен предмет или модул. 

Чл. 13. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини, както следва: 

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до три учебни дни след 

връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в учебно 

заведение; 

2. поради участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който 

членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 

спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на 

детето/лицето, което полага грижи за детето; 

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

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето до класния ръководител; 

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора въз основа на мотивирано, 

писмено заявление от родителя.  

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, 

родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни 

дни след връщането на ученика в училище. 

(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят 

уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни 

след връщането на ученика в училище.Директорът на училището въз основа на за явлението взема решение дали 

отсъствията на ученика са по уважителни причини. 

 (4) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет 

физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. 

Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт се удостоверяват с медицински документ. 

(5) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в 

случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час. 

(6) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът 

няма право да напуска територията на училището по време на учебния час.  

 (7) Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се 

осъществява само с документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът 

уплътнява свободните часове с определена програма по предложение на учителя по физическо възпитание и спорт, 

която не застрашава здравословното му състояние. При неприсъствие на ученика в дневника се регистрира  

отсъствие по неуважителни причини. 

(8) Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премества в друго училище; 

2. се обучава в дневна, вечерна 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 на  обучение и не се е явил да положи 

съответните изпити в три поредни сесии. 
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(9) В случаите по ал. 5, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на 

училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на 

образованието и органите за закрила на детето. 
 
 

Глава ІІІ. 
Права и задължения на педагогическите специалисти 

 
 

Чл. 14. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

- да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

- да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и 

целите, определени в Закона за предучилищното и 

училищното образование и другите нормативни актове отнасящи се до системата на средното образование; 

- да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

- да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

- да повишават квалификацията си; 

- да бъдат поощрявани и награждавани. 

          (2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

- да участват в избора на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на 

учебник, по който ще се провежда обучението; 

- да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с 

ДОС; 
 

- да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния 

процес и на други дейности, организирани от училището; 

- да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни; 

- да получава информация от директора на училището, регионалното управление по 

образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и 

повишаване на професионалната си квалификация; 

- да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел 

подобряване на качеството на образованието; 

- да дават мнения и предложения за развитието на училището; 

- да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения.; 

- да уведомява минимум 1 ден преди отсъствието директора или зам. директора, когато се 

налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни 

часове; 

- да участва в работата на Педагогическия съвет; 

- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и 

контрол в системата на народната просвета; 

- да не ползва мобилен телефон по време на учебен час; 

- да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол и други упойващи вещества в училището, както 
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и извън него при провеждане на дейности, в които участват ученици; 

- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на 

добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася за създаване и поддържане 

на нравствени добродетели у учениците; 

- да не внася в училището оръжие и други предмети и вещества, които са 

източник на повишена опасност за околните; 

- да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока или в срок 

не по-късно от два дни от провеждането на часа; при неспазване на определения срок часовете се приемат за 

незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях; 

- да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на 

Министерството на образованието и науката; 

- да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален 

документ; 

- да уведомява незабавно общинската служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от 
закрила като информира и ръководството на училището;  

- да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на 

образованието; 

- да не отклонява ученици от учебния процес; 

- да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява личното 

им достойнство; 

- да консултира по подходящ начин родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; 

- да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и противодържавна 

дейност с учениците и колегите си в училище; 

- в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена 
декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година 
е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси. 

- да познава и спазва Етичния кодекс на общността; 

- да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално- 

техническата база на училището; 

- да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 

Чл. 15. (1) Учител, който е и класен ръководител, изпълнява задълженията по осигуряване на обща и 
допълнителна подкрепа, предвидени в Наредбата за приобщаващо образование. Класният ръководител е 
длъжен: 
1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната 

дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и своевременно да 
информира родителите им; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема превантивни 
и корегиращи мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учениците от класа в часовете по седмичната програма; 

4. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина, 

класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да 

обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието. 

Общият брой на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и се вписва в ученическата 
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книжка в края на всеки срок. 

5. класният ръководител писмено уведомява родителя за наложените на ученика санкции и/или 

мерки. Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка и в личния картон/личното 

образователно дело на ученика. 

6. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика; 

7. да организира и провежда родителски срещи; 

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда час 

на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 

9. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците от класа в 
случаите и по реда, предвидени в този правилник; 

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 

11. да подпомага учителите, които работят с ученици в класа в случай на необходимост; 

12. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа; 

13. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен план; 

14. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и 

да се грижи за опазване на училищното имущество. 

 

Глава ІV. 

Права и задължения на учениците 

 

          Чл. 16. 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; 

              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 или 

професия; 

9. да участват в проектни дейности; 

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 

факултативните учебни часове; 

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на 

въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на 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 получават стипендии. 

15. да се преместват в друга паралелка на училището при спазване на следния  ред:  
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- подаване на писмено заявление от родителя до директора, в което се описват 
причините за преместването; 

- до три работни дни директорът взима решение за възможността за преместване и 
издава заповед. 

- класният ръководител информира писмено родителя. 

 

Чл. 17. Учениците са длъжни: 

 

1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания; 

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

на добрите традиции; 

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

психическо насилие; 

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

наркотични вещества; 

5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на опасност за околните; 

6. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти 

ученическата си книжка за кореспонденция, попълване и заверка; 

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

часове; 

8. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове; 

9. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

ученици и на добрите нрави: 

10. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при 

пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и 

противопожарни норми; 

11. да се явяват в училище 5 минути преди началото на учебните занятия; 

12. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и 

района на училището; 

13. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа преди биенето на звънеца 

14. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на 

административното ръководство при отсъствие на учител; 

15. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през 

междучасията; 

16. да пазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди 

училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок; 

17. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да 

използват готови материали като свои; 

18. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения 

             19. да не внасят в учебните помещения храни и напитки.  
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Глава V. 

Санкции на учениците. 

 

Чл. 18. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование, 

настоящия правилник или при допускане на отсъствия по неуважителни причини на учениците могат да се налагат 

следните санкции: 

1. „Забележка“ за: 

а. допуснати 5 отсъствия по неуважителни причини; (закъснение на ученика за учебен час до 20 

минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно 

отсъствие.) 

б. поведение, което е първо нарушение на задълженията по член 17 от този правилник; 

в. регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в 

процеса на обучение; 

д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ за: 

а. 10  отсъствия по неуважителни причини; 

б. възпрепятстване на учебния процес; 

в. поведение, което е второ нарушение на задълженията по член 17 от този правилник; 
 

3 „Предупреждение за преместване в друго училище“ за: 

а. допуснати от 11 до 15 отсъствия по неуважителни причини; 

б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация; 

в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; 

г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, 

учители и служители в училището; 

д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището; 

е. прояви на физическо и психическо насилие; 

ж. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира от 

съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ за: 

а. повече от 15 отсъствия по неуважителни причини; 

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; 

г. упражняване на физическо или психическо насилие; 

д. унищожаване на училищно имущество; 

5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна 

възраст за: 

а. повече от 15 отсъствия по неуважителни причини; 

б. други тежки нарушения. 

Чл.19. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 
отстрани до края на учебния час. Преподавателят уведомява охраната на училището, който завежда ученика 
в стаята на педагогическия съветник. Свободни от часове преподаватели, по график съдействат за избора и 
изпълнението от ученика на една от следните дейности: четене и препис на учебен материал, ремонтни 
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дейности, почистване на мебели и помещения в училище. 

Чл. 20. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ, както и 

когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадането 

на основанието за отстраняването му. 

 Чл. 21.  (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от родителя 

или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със 

съгласието на родителя си. 

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той 

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

на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписване на 

ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето.  

(3) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 2, както  и в случаите, когато 

родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът на училището 

сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на ученика за предприемане на действия 

при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

Чл. 22. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика 

от учебни часове с уведомително писмо. 

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

преодоляване на проблемното поведение. 

Чл.23. Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

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

ученика. 

Чл. 24. (1) Санкциите са срочни. 

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

Чл. 25. Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със 

заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – 

със заповед на директора по предложение на ПС. 

Чл.26. Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя  или съответното лице  за 

откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за 

преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение“ – и съответните териториални структури за закрила на детето. 

 В уведомлението се посочват извършеното от ученика нарушение и условията, при които родителят 

може да участва в процедурата. 

Чл. 27. Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице задължително изслушва 
ученика в присъствието на педагогически съветник и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите 
и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в 
съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Родителят на ученика има право да присъства на 
изслушването и да изрази мнение. 
Преди процедура  по налагане на санкция и на мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО , класният ръководител или 
учител, който преподава на ученика, докладва за извършеното нарушение.  

Чл. 28. В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният ръководител и/или 
педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора съответната санкция.  

Чл. 29. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния 



11 

 

ръководител или от решението на ПС. 

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а заповедта за 

налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ 

– и на началника на РУО 

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК. 

Чл.30. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

бележника за кореспонденция на ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“, 

„Преместване в друго училище“ или „Преместване от дневна в 

самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех. 

Чл. 31. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

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

1. Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение на ученика се 
предоставя планарана обща подкрепа за личностно развитие. 

  2. Видът на дейностите за обща подкрепа се определя от координатора  съвместно с класния ръководител, 
учителите на ученика и родителя. 
  3. 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 сътрудничеството между училището, семейството и 
обкръжението на учениците. 

 

Глава VI.  

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща 
физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им. 

ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Чл.32 (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към 

всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността 

на училището и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
2. допълнително обучение по учебни предмети – определя се от учителя по предмета и 

кординатора; 
3. допълнително консултиране по учебни предмети; 
4. кариерно ориентиране на учениците; 
5. занимания по интереси; 
6. библиотечно-информационно обслужване; 
7. грижа за здравето; 
8. поощряване с морални и материални награди; 
9. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 
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10.  дейности за превенция на обучителните затруднения – предоставят се след обсъждане на 
информацията от входните равнища по учебни предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от 
наблюдението на развитието на отделни ученици, които срещат затруднения; 

 
(2) За дейностите от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение и за целите на превенциятя на обучителните затруднения, директорът на училището въз основа на 
доклади от класни ръководители и на резултатите от образователния процес издава заповед за определяне на 
учениците и на условията за провеждане на дейностите. 

(3) Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на осъществяване на дейностите. 

(4) В случай че родителите не осигуряват присъствието на децата или учениците, директорът на училището 
писмено уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето или ученика.  

(5) Класният ръководител запознава родителя с предприетите конкретни дейности за превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното поведение и/или за превенция на обучителните затруднения и го информират за 
резултатите от изпълнението им. 

(6) В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието му, в тримесечен срок 
от предоставянето и класният ръководител на ученика запознава родителя за необходимостта от извършване на 
оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика. 

(8) Чл. 33.  За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на проблемното им поведение 
и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с 
участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви, класният ръководител информира родителя.  

(9) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти при 
реализирането на дейностите  

(10) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на дейностите по чл.32 
директорът на училището писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на ученика 
за предприемане на действия при необходимост при условията и по реда на Закона за закрила на детето.  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 
Чл. 34. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците се  осъществява със заповед на 

директора на училището за конкретен ученик по чл. 187, ал. 2 ЗПУО. 

(2) Оценката на индивидуалните потребности на ученик е процес на събиране и анализиране на специфична 
информация за неговото функциониране – силни страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в 
образователния процес, възможности за реализация 

Чл. 35. Оценката на индивидуалните потребности на ученици, за които има индикации, че са със специални 
образователни потребности, в риск, ученици с изявени дарби  и ученици с хронични  се извършва от екипи за 
подкрепа за личностно развитие на детето или ученика. 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА 
 
(1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е краткосрочна или дългосрочна.  

(2) Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика 
се предоставя за определено време в процеса на училищното образование, като: 



13 

 

1. за ученици със специални образователни потребности обхваща период от минимум една учебна 
година до максимум края на съответния етап от степента на образование; 

2. за ученици в риск обхваща времето на планираните дейности за работа по конкретния случай, 
която се осъществява в училището в сътрудничество с отделите за закрила на детето;  

3. за ученици с изявени дарби обхваща период от минимум една учебна година; 
4. за деца и ученици с хронични заболявания обхваща периода, необходим за лечението на детето 

или ученика; при необходимост срокът и се удължава в зависимост от здравословното състояние на ученика.  
(3) Дългосрочна е подкрепата, която обхваща повече от един етап от степента на образование, повече от една 
степен на образование или е за целия период на обучение на ученика в училището. 

Чл. 36.(1) Работата по конкретен случай се основава на оценката на индивидуалните потребности и е 
насочена към децата и учениците в риск, а в някои случаи, определени от екипа за допълнителна подкрепа, и към  
ученици със специални образователни потребности и учениците с изявени дарби. Работата по конкретен случай се 
осъществява от екипа за подкрепа за личностно развитие при съгласуване и координиране на действията му с 
водещия на случая в отдела за закрила на детето. 

(2) Водещият на случая координира работата си със специалистите от екипа за подкрепа за личностно развитие 
ученика и развива отношения на доверие с ученика. 

(3) Работата по конкретен случай включва: 

1. формулиране на случая; 
2. оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика; 
3. определяне на цели и действия, насочени към детето или ученика; 
4. изготвяне на план за подкрепа; 
5. взаимодействие и работа с подкрепящата среда; 
6. оценка на резултатите. 

Чл. 37. (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика осъществява работата с дете и ученик по 
конкретен случай.  

(2) Екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика освен посочените функции в чл. 189, т. 1 – 4 ЗПУО 
изпълнява и следните функции: 

1. определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на индивидуалните 
потребности на ученика и определя правила за работата си; 

2. проучва документите и информацията за ученика; 
3. обсъжда проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и формулира общо решение 

за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от заседанието; 
4. информира директора на училището за взетото решение за предоставяне на допълнителна 

подкрепа; 
5. определя вида и формата на обучение на ученика въз основа на оценката  на индивидуалните му 

потребности; 
6. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности при необходимост 

разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми по един или повече учебни предмети за 
ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби, съответно по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 
ЗПУО за учебната година; 

7. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности разработва 
индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със специални образователни 
потребности и с множество увреждания; 



14 

 

8. проследява напредъка в развитието на ученика два пъти през учебната година и при 
необходимост внася промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми след информирано писмено 
съгласие на родителя, който е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана  за подкрепа на ученика; 

9. извършва консултативна дейност с учениците, с учителите, с родителите за приемане и 
приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични 
заболявания в училището; 

10. изготвя доклади за дейността на екипа до директора на  училището, съответно в 7-дневен срок 
след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на учебната година. 

 

ГЛАВА VII. 
Участие на учениците в организирани прояви и посещения на природни обекти  

 
Чл. 38. Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на 

учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да 
посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции.  
            Посещенията се провеждат при спазване на следните условия и ред: 

1. предварително са включени в плана за Час на класа или учебната програма на съответния 
преподавател; 

2. учителят /класният ръководител/ информира директора и получава съгласие за организиране на 
събитието; 

3. За всички дейности по организирано извеждане на учениците от 
населеното място или училището освен спазване на задължителната нормативна уредба се 
изпълняват следните изисквания: 

-не по-късно от десет дни до началото, учителят /класният ръководител/ уведомява родителите на учениците за 
мястото и времето на провеждане и изисква подписана декларация за информирано съгласие – инструктаж; 
-заверява с подпис и предава на директора списък с трите имена и класа на учениците. 
-Директорът издава заповед, като определя ръководителите на групата /на всеки 10 до 15 ученици по един учител/.  
-определените ръководители осигуряват придвижването на учениците, тяхното здраве и  безопастност. 
-събраните декларации се съхраняват от ръководителя на групата. 

Чл. 39. Ученическите туристически пътувания с продължителност повече от един ден  се организират по 
реда на Глава втора от Наредбата за детските  и ученическите пътувания с обща цена.  
 
     

ГЛАВА VIII. 
Изграждане позитивен организационен климат и подходяща психологическа среда 

 
Чл.40. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието му в 
дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за 
въздействие върху вътрешната мотивация: 

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 решаване на конфликт в училище; 
3. консултиране на детето или ученика с психолог/педагогически съветник; 
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за 

общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 
5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 
7. участие на ученика по избор в една от следните дейности: четене и препис на учебен материал, 
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ремонтни дейности, почистване на мебели и помещения в училище и др., включително определяне 
на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи; прилагане на необходими 
действия предвидени в “Мерки за намаляване броя на отсъствията, преждевременно напуснали 
училище ученици и за реинтегриране на отпаднали от образователната система деца“  

Чл. 41. (1) Дейността по чл. 40, т. 1 се прилага в случай на необходимост от изясняване на възникнал 
конкретен проблем. 
(2) Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на причините, довели до възникването 
на проблема, при спазване на етичния кодекс на училищната общност. 
(3) В резултат от дейността по ал. 2 класният ръководител съвместно с ученика определя дейности, които да 
доведат до преодоляване на проблема. 
(4) Класният ръководител оказва подкрепа на ученика за осъществяване на дейностите по ал. 3. 

Чл. 42. (1) Дейността по чл. 40, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване на 
конфликтни ситуации учител, психолог и/или педагогически съветник, който не е страна в конкретния конфликт и 
който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му. 
(2) Посредникът в конфликта по ал. 1 провежда разговор с всички страни в конфликта за установяване на 
причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на училищната общност. 
(3) След изясняване на причините за възникването на конфликта ученикът или учениците получават подкрепа от 
посредника по ал. 1 за разрешаването му. 

Чл. 43. (1) Дейностите по чл. 40, т. 3 и 5 се осъществяват по препоръка на учителите на групата, на 
класния ръководител или на друг педагогически специалист. 
(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението в училище и 
установяване на необходимост от провеждане на консултации с психолог или с педагогически съветник или за 
насочване към занимания, съобразени с неговите интереси. 
(3) Консултациите се провеждат от психолога или от педагогическия съветник въз основа на потребностите на 
ученика. 
(4) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, 
състав, ансамбъл, секция, отбор и други. 

Чл. 44. (1) Дейността по чл. 40, т. 4 се осъществява по препоръка на класния ръководител или на друг 
педагогически специалист. 
(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението и в дейността на 
училището и установяване на необходимост от включване в група за повишаване на социалните умения за 
общуване и решаване на конфликти. 
(3) Групите по ал. 2 се организират в училището, а при необходимост се привличат и външни специалисти. 

Чл. 45. (1) Дейността по чл. 40, т. 6 се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и 
уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа. 
(2) Индивидуалната подкрепа на ученика по ал. 1 може да бъде осъществена от учител от училището, от лице от 
семейството, от близък на ученика или от обществено изявена личност, на която ученикът има доверие или която 
представлява пример за него и спомага за развитието на силните му страни и за цялостното му личностно 
развитие. 
(3) Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната подкрепа по ал. 1, за което 
информира родителя. 

Чл. 46. (1)За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното им поведение се 
информира родителят, а за дейността по чл. 40, т. 6 се изисква и информираното му съгласие. 
(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти при 
реализирането на дейностите по чл. 40. 
(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на дейностите по чл. 40 
директорът писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на ученика за 
предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 
(4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ уведомява директора за предприетите действия по отношение 
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на родителя в срок до 10 работни дни от предприемането им. 
(5) Дейностите по чл. 40 се предприемат и се осъществяват независимо от предприетите действия по ал. 4 по 
отношение на родителя. 
 

Награди на учениците 

 

Чл. 47. За отличен успех, за отлични постижения в определена образователна област и за успешно 
представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции и др. на училищно, регионално и национално 
равнище ученикът може да бъде награждаван с: 

1. похвала от директора на училището; 

2. книги или други предмети; 

3. похвална грамота; 

Чл. 48. За постигнати високи резултати от зрелостници, Педагогическият съвет определя и обявява 
следните годишни награди: 

1.Награда за постижения в областта на природо-математическите дисциплини; 

2. Награда за постижения в областта на хуманитарните дисциплини; 

3. Награда за постижения в областта на спорта. 

Педагогическият съвет утвърждава критерии, съгласно които класните ръководители и 

преподавателите предлагат ученици за награждаване. 

 

ГЛАВА ІX. 
Права и задължения на родителите 

 
 

Чл. 49. (1) Родителите имат право: 

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

образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността; 

2. да се срещат с класния ръководител, с педагогическите специалисти и ръководството на училището 

в определено приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

3. да се запознаят с УУП; 

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

въпроси, които засягат права и интереси на ученика на когото са родител/настойник; 

5. да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с 

образованието; 

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

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 
8. да участват в родителските срещи. 
 

Чл. 50. Родителите са длъжни: 

 

1. да осигурят редовното присъствие на ученика в задължителна училищна възраст, като 

своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето; 

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и 

развитието им в образованието и спазването на 

училищните правила; 
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4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за 

спазването му от страна на ученика; 

6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от 

класния ръководител. 

8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да 

съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето. 

 

Глава X. 

Управление и организация на процеса на обучение и възпитание 
 
 

Чл. 51. (1) Орган за управление на училището е директорът. 

(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището. 

(3) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и 

административната дейност на училището и ръководи цялостната дейност в отсъствие на директора. 

Чл. 52. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 

педагогически въпроси в училището: 

1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с 

приложен към нея план за действия и финансиране; 

2. приема ПДУ; 

3. приема УУП; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за ИФО; 

7. приема мерки за повишаване на качеството на образованието; 

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

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

учениците от уязвими групи; 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 
 

ГЛАВА ХI. 
Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Правилникът за дейността на училището може да бъде променян и допълван при възникнала 

необходимост. 

§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на училището 

организира по подходящначин запознаването на всички учители, ученици, родители и служители в 

училището с правилника. 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника. 
 

 
 
 


