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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Правилникът  е разработен на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и урежда устройството и дейността на Начално 

училище „Иван Вазов“ – Враца в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове по 

прилагането му. 

(2) Правилникът конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците при пълно зачитане и уважение на човешката 

личност и е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, учениците, родителите и служителите в училището, както и 

за всички други лица, които се намират на територията на училището.  

(3) Училището функционира като автономна, активна и саморазвиваща се общност, която:  

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

2. възпитава в демократичните ценности; 

3. насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у всички участници в 

образователния процес; 

4. утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от различните форми на агресия и 

дискриминация; 

5. изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, 

гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

6. създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните културни общности в зависимост от 

тяхната възраст и компетентности, включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление. 

Чл. 2. Основните цели на предучилищното и училищното образование са: 

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и 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. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им; 

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права 

и свободи, на активното и отговорното гражданско участие; 
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8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки 

гражданин; 

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания; 

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; 

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки; 

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от 

членството в Европейския съюз. 

Чл. 3. Образованието в училището се регулира от единните държавни образователни стандарти. 

Чл. 4. В училището не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини и се забранява осъществяването на 

политическа и партийна дейност. 

Чл. 5. (1) Обучението и възпитанието на децата и учениците се провежда на книжовен български език. 

(2) Усвояването на българския книжовен език се изразява в: 

1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование по 

образователно направление „Български език и литература“; 

2. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка; 

3. спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни предмети, при дейностите по различните образователни 

направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в заниманията по интереси; 

4. спазване на книжовноезиковите норми в системата на предучилищното и училищното образование при общуването на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти с децата и учениците. 

(3) Степента на усвояване на българския книжовен език от учениците се установява и чрез националните външни оценявания. 

(4) Спазването на книжовноезиковите норми в училището се подпомага и контролира от учителите и другите педагогически 

специалисти. 

Чл. 6. Училището осигурява условия за интегрирано възпитание и обучение на ученици с хронични заболявания или със специални 

образователни потребности, както и за ученици с умствена изостаналост и множество увреждания. 

Чл. 7. Училището осигурява обучение в индивидуална форма за даровити ученици, както и за други ученици в задължителна училищна 

възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма. 

Чл. 8. Училищното обучение може да започне по-късно от определената възраст (7 години), когато здравословното състояние на детето 

не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен от ДОС за предучилищното образование след писмена молба на родителите 

или настойниците и с решение на Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РУО – Враца. 

Чл. 9. Подготовката на децата за училище една или две години преди постъпването им в І клас е задължителна и се извършва в 

подготвителни групи към детските градини или в подготвителна група към училището. 
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ГЛАВА ВТОРА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ I. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 10. (1) Начално училище „Иван Вазов“- Враца е общинско училище на делегиран бюджет, неспециализирано, което 

осигурява образование на ученици от І до IV клас и на деца от ПГ. 

(2) Начално училище „Иван Вазов” – Враца е юридическо лице и има: 

1. наименование, което се изписва на книжовен език; 

2. седалище с адрес на управление; 

3. обикновен собствен печат; 

4. шифър по БУЛСТАТ; 

5. банкова сметка; 

6. недвижимо и движимо имущество, с което разполага, след съгласуване с финансиращия орган. 

(3) Начално училище „Иван Вазов” – Враца  е средищно училище, в което се обучават ученици от населени места на 

територията на община Враца или на съседни общини, в които няма училище. 

(4) За учениците по ал. 3 училището предлага: 

1. целодневна организация на учебния ден; 

2. обедно хранене; 

3. информационно и библиотечно осигуряване за подкрепа за личностно развитие; 

4. безплатен транспорт, осигурен от държавата. 

Чл. 11. (1) Децата и учениците постъпват в полудневна подготвителна група или в І-ІV клас при заявено желание от страна  на 

родителите или настойниците им. 

(2) В І клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да 

постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им след подадено писмено заявление до директора на училището, ако 

физическото и умственото им развитие позволява това. 

(3) Училищното обучение може да започне една година по-късно от определената възраст по здравословни причини, съгласно 

чл.8, ал.1 от ЗПУО. 

(4) Училището се избира от родителите или настойниците, като при по-голям брой желаещи с предимство се записват децата, 

отговарящи на критериите, разработени и приети от ПС. 
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Чл. 12. За децата и учениците, постъпили в подготвителна група и в І клас, училището изпраща сведения в общината до 30 

септември. 

Чл. 13. (1) Начално училище „Иван Вазов” - Враца предлага обучение за придобиване на начален етап на основно образование. 

(2) Образованието в училището е общо. 
 (3) Общото образование се осъществява чрез обучение за придобиване на общообразователна  и разширена подготовка. 
Чл. 14. (1) Общообразователната подготовка се осъществява чрез изучаване на 

общообразователни учебни предмети, включени в училищния учебен план. 
(2) Обучението за придобиване на общообразователна подготовка по всеки учебен предмет се осъществява по учебни програми, 

в които въз основа на изисквания, регламентирани в ДОС по общообразователна подготовка се конкретизират компетентностите на 
учениците като очаквани резултати от обучението за съответния клас/етап. 

Чл. 15. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от 
общообразователната подготовка. 

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни 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.1, 3, 4 и 5 от ЗПУО. 

(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в Начално училище „Иван Вазов” – Враца се 
определят с училищния учебен план в зависимост от възможностите на училището и интересите на учениците. 

(4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас, с изключение на учебните 
предмети по чл.76, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗПУО, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

Чл.16. (1) В училището се спазва процедура за избор на разширена и допълнителна подготовка. 
(2) Всяка учебна година училището, в съответствие с интересите на учениците и с възможностите му, предлага списък с учебни 

предмети за всеки един от класовете, от които учениците и техните родители/настойници посочват избраните от тях учебни предмети 
чрез попълване на заявления в края на предходната учебна година или преди постьпването на ученика в училището. 

Чл. 17. Правото на безплатно образование в НУ„Иван Вазов” – Враца се упражнява,  като не се заплащат такси, а се финансира 
от държавния бюджет. Децата и учениците ползват безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и 
способностите си. 

Чл. 18. (1) Продължаване на образованието се осъществява въз основа на документ за завършен предходен клас. 
(2) Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас. 
Чл. 19. Образованието в училището се регулира от единните държавни образователни стандарти. 
Чл. 20. Официалният език в системата на училищното и предучилищното образование е българският. 
Чл. 21. (1) Усвояването на българския книжовен език се изразява в: 
 1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за училищното образование 

по образователно направление „Български език и литература“; 
 2. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка; 
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 3. спазване на книжовноезиковитe норми в учебните часове по всички учебни предмети, при дейностите по различните 
образователни направления, в които обучението се осъществява на български език,  както  и  в  заниманията по интереси; 

 4. спазване на книжовноезиковите норми в системата на училищното образование при общуването на учителите, директорите  и 
другите педагогически специалисти с учениците. 
 (2) За усвояването на българския книжовен език от децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават 

допълнителни условия, в т.ч. и безплатно допълнително обучение по български език с цел подпомагане на образователното им 

приобщаване. 

 (3) Допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на децата и учениците мигранти и на 

децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, се провежда индивидуално или в група - по решение на директора, 

след становище от координиращия екип, съобразно потребностите на всяко дете със следната продължителност: 

 1. за децата от подготвителната група - до не повече от 60 педагогически ситуации, по 2 ситуации седмично; 

 2. за ученици, обучаващи се в начален етап на основното образование – до не повече от 90 учебни часа, по 3 часа седмично. 

 (4) Допълнително обучение по български език и литература като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните 

резултати от обучението по учебния предмет, определени в учебната програма за съответния клас, се провежда чрез допълнителни 

учебни часове извън училищния учебен план по време на учебните занятия и/или по време на лятната ваканция съобразно 

потребностите на всеки ученик. 

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 22. (1) Предучилищната група в НУ “Иван Вазов“ - Враца е полудневна. 

(2) Предучилищната група може да се организира разновъзрастово от 5 и 6-годишни деца. 

Чл. 23. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години. 

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

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

(3) Учебната година включва учебно и неучебно време. 

Чл. 24 (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година. 

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

(3)Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и продължителността на педагогическите ситуации се 

определят с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

Чл. 25. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни и в допълнителни форми. 

(2) Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо взаимодействие. 
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(3) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са дейности, които се организират от учителя на групата извън 

педагогическите ситуации съобразно потребностите и интересите на децата. 

Чл. 26. В неучебното време се провеждат само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

Чл. 27. Предучилищното образование създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

Чл. 28. (1) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на Програмна система като част от 

стратегията за развитието на училището. 

(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, 

подчинени на обща цел. 

 Чл. 29. (1) Отсъствията на децата по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с 

писмено уведомяване от родителите до директора в срок от 3 дни, преди отсъствието. 

(2) Началният час на сутрешния прием на децата е 07.30 ч. и крайният час за изпращане на децата за деня е 13.30 ч.  

Чл. 30. Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие е преустановено 

фактически или с акт на компетентен орган, педагогическото взаимодействие за периода на преустановяването след заповед на 

директора на училището се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата 

на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.  

Чл. 31. В края на предучилищното образование се издава удостоверение за задължително предучилищно образование по ред, 

определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

 

РАЗДЕЛ III. УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА - СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ 

Чл. 32. 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. 

Чл. 33. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности: 

1. компетентности в областта на българския език; 

2. умения за общуване на чужди езици; 

3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите; 

4. дигитална компетентност; 

5. умения за учене; 

6. социални и граждански компетентности; 

7. инициативност и предприемчивост; 
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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. 

Чл. 34. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от 

общообразователната подготовка. 

(2) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка се определят с училищния учебен план в зависимост 

от интересите на учениците и възможностите на училището. 

(3) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас, се определя с учебни 

програми, утвърдени от директора на училището. 

 

 
РАЗДЕЛ IV. УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Чл. 35 .Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната 

подготовка. 

Чл. 36. В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователната подготовка. 

Чл. 37. В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка. 

Чл. 38. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителната подготовка. 

Чл. 39. (1) Извън часовете в учебния 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. 

(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. 40. Процедура за избор на учебния час за спортни дейности включва: 

1. Педагогическият съвет на училището, 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 15 юни за избор на спортните дейности от определените   

по ал. 1 и въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят в групи; 

3. броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас; 

4. не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната година; 
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5. организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти – начални 

учители или педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" или 

"треньор" по даден вид спорт; 

6. при разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година, директорът определя със заповед 

учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи; 

7. учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в 

случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни. 

Чл. 41. (1) Процедура за освобождаване от учебния час за спортни дейности: 

1. учениците,   които по здравословни причини  не могат да участват в часовете по спортни дейности  и в часовете по физическо 

възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях; 

2. видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с медицинска експертиза за временна 

неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или експертиза за трайно намалена работоспособност; 

3. въз основа на представените медицински документи директорът определя със заповед учениците, освободени по 

здравословни причини от учебните часове по спортни дейности и от часовете по учебния предмет физическо възпитание и спорт и срока 

за освобождаване; 

4. в заповедта по ал. 3 се посочва как ще бъде организирано времето на освободените ученици по време на учебния час. 

(2) Директорът уведомява родителите на учениците писмено за обстоятелствата по чл. 41, т. 4. 

Чл. 42. (1) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година. Приема се от педагогическия съвет и 

се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година. 

(2) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на 

обучение, както и при необходимост за: 

1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна, вечерна, комбинирана, дистанционна 

форма или в дуална система на обучение; 

2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение. 

(3) Индивидуалният учебен план се утвърждава със заповед на директора и изпълнението му се контролира ежемесечно от 

Регионалното управление на образованието. 

(4) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на случаите, предвидени в държавния 

образователен стандарт за учебния план. 

(5) За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за личностно развитие разработва 

индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището. 

Чл. 43. Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в 

училището. 
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РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

 

Чл. 44. (1) Училищното образование се организира в последователни класове. 

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

(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение. 

Чл. 45. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна форма, в зависимост от броя им, се организират в паралелки 

или групи. 

(2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа. 

(3) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в 

паралелки въз основа на етническата им принадлежност. 

(4) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се 

обучават интегрирано по индивидуален учебен план. 

(5) Когато са записани ученици от един и същ клас с различна етническа принадлежност за обучение не се допуска 

обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

РАЗДЕЛ I. УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

 

Чл. 46. (1) Училищното образование се организира в учебни години. 

(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции. 

(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември, В случай, че 15 септември е почивен ден, тя 

започва на първия следващ работен ден. 

(4) Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове се определят с държавния образователен 

стандарт за учебния план. 

(5) Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната седмица, продължителността на учебните 

часове, както и ваканциите се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното 

образование. 

Чл. 47. (1) Организацията на учебния ден в НУ “Иван Вазов“ е целодневна.  
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(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас при желание на родителите. 

 Чл. 48. (1) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях. 

 (2) Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не може да е по-малък от 22 и по-голям от 

27 учебни часа. 

 (3) Конкретният брой задължителни и избираеми учебни часове по класове се определя с държавния образователен стандарт 

за учебния план. 

Чл. 49. 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. 

   Чл. 50. Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително задължително се 

използват за проектни и творчески дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни и 

творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна седмица или в отделни непоследователни 

учебни дни.               

  Чл. 51.  (1) Продължителността на учебната седмица е 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. 52. (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица е за: 

1. 22 часа седмично - в I клас; 

2. 23 часа седмично - във II клас; 

3. 27 часа седмично - в III и IV клас. 

(2) Часът на класа и допълнителният час за организиране на спортни дейности, се включват в дневното разписание на учебните 

занятия извън броя на задължителните учебни часове. 

Чл. 53. (1) Целодневната организация на учебния ден включва от 4 до 6 задължителни учебни часа и часове за образователно-

възпитателни дейности:  самоподготовка (2 ч.), занимания по интереси (2 ч.) и организиран отдих и физическа активност (2 ч.). 

(2) Дневното разписание на учебните часове се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците, 

разработва се в съответствие с изискванията на Наредба № 10/19.06.2014 година за здравните изисквания при спазване на седмичните 

разписания на учебните занятия, изд. от Министерството на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно 

от 3 дни преди началото на всеки учебен срок. 

Чл. 54. (1) Продължителността на учебния час е: 

   1. за ПГ – 30 минути; 

   2. за І и ІІ клас – 35 минути; 

   3. за ІІІ и ІV клас – 40 минути. 

   (2) Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности. 
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   (3) Почивките между учебните часове са с продължителност: 

    1. малко междучасие – 10 минути; 

    2. голямо междучасие - 20 минути за І-ІV клас. 

  Чл. 55. (1) Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда не може да надвишава 20 минути - в начален етап. 

   (2) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да 

надвишава продължителността на часовете от дневното разписание. 

Чл. 56. През учебната година учениците ползват ваканции, определени със заповед на министъра на образованието и науката. 

Чл. 57. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час може да бъде намалена до 

20 минути от директора на училището със заповед. 

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

интереси и организирания отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден. 

(3) В случаите по ал.1 и 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 и за 

осигуряване на транспорт на пътуващите ученици. 

   Чл. 58. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание, учениците могат организирано да 

посещават различни културни и научии институции,  прояви и мероприятия в рамките на учебните часове. 

(2) Педагогическите специалисти, които са планирали организирани посещения на културни и научни институции и прояви в 

най-малко 3-дневен срок подават писмена информация до директора в канцеларията на училището, която съдържа: 

1. вида и кратко описание на организираното посещение или участие в извънучилищна проява; 

2. час на тръгване от училище и час на връщане; 

3. най-безопасния маршрут, по който участниците се придвижват; 

4. списък на децата/учениците, които участват; 

5. текст, който декларира, че родителите на децата/учениците са предварително информирани. 

(3) Организираните посещения се осъществяват след съгласуване на писмената информация от директора на училището.  

  (4) Туристическите пътувания през учебно време се планират с образователни и възпитателни цели и задачи. В зависимост от 

конкретната цел на пътуването се включват следните дейности: 

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

2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, историческо или екологично значение; 

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

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

конкретна работна среда; 
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5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни инициативи съвместно с други училища, със 

спортни клубове или с ЦПЛР. 

  Чл. 59. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото дневно 

разписание и разпределение на учебните часове при: 

  1. разместване  на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на 

регионалното управление на образованието във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания; 

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

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

разпределение на учебните часове в учебния ден. 

 Чл. 60. (1) През учебната година учениците ползват есенна, Коледна, зимна, пролетна и лятна ваканция по график на учебното 

време, определен със заповед на министъра на образованието и науката. 

 (2) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, със заповед на министъра на образованието и  

науката. 

 (3) 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. 

 (4) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината кметът на 

общината след уведомяване на началника на Регионалното управление на образованието може да обявява до три учебни дни за 

неучебни в една учебна година за училища на територията на общината. 

(5) 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. 

(6) Неучебни са и дните,  в които образователният процес  в  училището е временно преустановен по задължително предписание 

на компетентен орган, определен с нормативен акт. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 61. (1) Училището организира дневна, а по молба на родителите на учениците ииндивидуална, самостоятелна и 

комбинирана форма на обучение. 

(2) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училището форми на обучение се определят с този 

правилник и се публикуват и на интернет страница на училището. 

(3) Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от педагогическия съвет на училището. 
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(4) Ученик не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно. 

Чл. 62. Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик. 

Чл. 63. Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети - за отделен 

ученик. 

Чл. 64. В индивидуална форма може 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. 

Чл. 65. 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 с изявени дарби. 

Чл. 66. (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; 

 Чл. 67. (1) Формата на обучение се избира от родител/настойник на ученика при условиятана чл.12, ал. 2 на ЗПУО. 

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

 Чл. 68. (1) Ученици, които се обучават в дневна, самостоятелна, комбинирана и индивидуална форма на обучение, могат да 

променят формата на обучението си преди началото на учебната година. 

 (2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава от: 

 1. дневна в индивидуална, самостоятелна или в комбинирана форма на обучение;  

 2. от комбинирана в дневна форма на обучение; 

 3. от индивидуална към комбинирана; 

(3) Извън случаите по ал. 2 промяната на формата на обучение се разрешава от началника на Регионалното управление на 

образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по искане на директора на училището. 
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ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  НА УЧЕНИЦИТЕ 

РАЗДЕЛ I. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

 Чл. 69. (1) Оценяването се осъществява: 

1. в процеса на училищното обучение; 

2. в края на клас или на етап от степен на образование; 

3. при завършване на степен на образование. 

(2) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

1. вътрешно - когато оценката се поставя от обучаващия учител; 

2. външно - когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител. 

(3) В зависимост от обхвата си оценяването може да е: 

1. национално - обхваща ученици от един клас в цялата страна; 

2. регионално - обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области; 

3. училищно - обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище. 

(4) В зависимост от организацията може да е: 

1. групово - обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 

2. индивидуално - за отделен ученик. 

Чл. 70. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.  

(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението, е: 

1. отличен - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията и уменията няма пропуски; 

усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага 

самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат; 

2. много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми; показва незначителни 

пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности 

при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко - и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с 

известна неувереност; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да 

не е съвсем точен; 

3. добър - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; показва придобитите знания и 

умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации; 
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усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен 

резултат; 

4. среден - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията и в уменията си той има 

сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани 

резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; 

действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат; 

5. незадоволителен - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за 

успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден". 

(3) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас се поставят оценки само с качествените 

показатели, като качественият показател, изразяващ степента на постигане на очакваните резултати от обучението по ал. 2, т. 5, е 

„незадоволителен". 

(4) На учениците със специални образователни потребности (СОП), които се обучават по индивидуална учебна програма, се 

поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията", „справя се" и „среща затруднения". 

  (5) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени  оценки. 
(6) Знанията и уменията на учениците от IV клас се оценяват с качествени и цифрови оценки: Отличен (6), Много добър (5), 

Добър (4), Среден (3), Слаб (2). 

(7) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва сериозни пропуски и необходимост от подкрепа, се 

организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден от директора на училището. 

Чл. 71. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, като се отчитат постигнатите 

компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната  

подготовка. 

(2) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със специални 

образователни потребности по учебните  предмети,  по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. 8. от Наредба № 

11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на  учениците. 

(3) За резултатите от обучението: 

1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател; 

2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател; 

3. в IV по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен и количествен показател. 

(4) Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна форма, по учебен предмет, ако отсъствията на ученика от 

учебни  часове през втория учебен срок надхвърлят 25 % от учебните часове по съответния предмет, предвидени по училищния учебен 

план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания. В този случай ученикът 

полага изпит за определяне  на  срочна  оценка. 
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(5) Не се поставя  годишна  оценка  по  учебния  предмет  физическо  възпитание  и  спорт за ученици, освободени по 

здравословни причини от  изучаването  му  през  двата  учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната 

документация  се  записва “освободен”. 

Чл. 72. (1) Годишната оценка се формира в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите 

оценки от устните писмените и практическите изпитвания, в т.ч. и от контролните работи, и участието на ученика в учебния процес 

(работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти). 

(2) Годишните оценки на учениците се формират с точност до цяло число. 

Чл. 73. Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите на учениците със специални образователни 

потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми, но не постигат държавните образователни изисквания за 

учебното съдържание, се поставят оценки с качествен показател за усвоените знания и компетентности съгласно индивидуалните им 

образователни  програми. 

Чл. 74. Поправителни изпити не се полагат от учениците,  които се обучават в класовете  от  I-ви до IV-ти в дневна, 

индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но с не повече от три  

години. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРИЗНАВАНЕ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 75. (1) Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършен период, клас, етап, завършена 

степен на училищно образование и придобита професионална квалификация в училище на чужда държава или в училище от системата 

на Европейските училища с тези в училищното образование в Република България. 

(2) Признаването по ал. 1 се извършва с цел: 

1. достъп до обучение в 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. 

Чл. 76. (1) Признаването на завършен период или клас за класовете от I до VI 

включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си. 

(2) За целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием, признаването на завършен IV клас се 

извършва от експертната комисия. 

Чл. 77. (1) Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование по документи, 

издадени от училища на чужди държави, подават следните документи: 

1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката; 
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2. документ за училищно образование; 

3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това 

не е посочено в документа по т. 2; 

4. превод на български език на документите по т. 2, 3 от заклет преводач; 

(2) Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от директора на 

приемащото училище. 

(3) Документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището, в което лицето 

желае да продължи обучението си. 

(4) При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище 

извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като 

отчита: 

1. продължителността на обучението; 

2. вида на училището, в което е проведено обучението; 

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива); 

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден. 

(5) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на 

документите. 

(6) Срокът може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени са недостатъчни за вземане на решение и се налага 

представяне на други документи. 

Чл. 78. (1) Лицата, на които е признат завършен клас за класовете от I до VI включително по документи, издадени от училище 

на чужда държава, не полагат приравнителни изпити. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ І. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 79. Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните 

си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана 

форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

Чл. 80. Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за 

съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка "Слаб (2)" по учебен предмет, не полагат изпити за промяна 
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на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и 

възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

Чл. 81. Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. 

Чл. 82. На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас. 

Чл. 83. Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно 

образование. 

Чл. 84. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в 

училищата, освен в случаите, предвидени в нормативен акт. 

Чл. 85. Условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента на образование и за преминаване в 

следващ клас или етап от степента на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния 

клас или етап. 

  Чл. 86. Учениците от I до III клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за 

съответния клас, както и учениците от IV клас, които имат годишна оценка „Слаб (2)“ по учебен предмет, не полагат изпити за промяна 

на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и възрастта им е 

съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три   години. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ЗАВЪРШЕН КЛАС 

 

Чл. 87. (1) В удостоверението за завършена полудневна подготвителна група се описва динамиката в развитието на детето и се 

определя готовността му за постъпване в І клас. 

(2)  В удостоверението за завършена подготвителна група при необходимост се правят препоръки за насочване на ученика към 

подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за 

усвояване на книжовния български език. 

Чл. 88.  В удостоверението за завършен І клас се вписва обща годишна оценка с думи за резултата от обучението по всички 

учебни предмети. 

Чл. 89. В удостоверението за завършен начален етап на основното образование се вписват годишните оценки по учебните 

предмети за ІV клас от задължителната и избираемата подготовка, определени с училищния учебен план и резултатите от НВО. 

Чл. 90. Удостоверението за завършен клас и удостоверението за завършен начален етап на основното образование съдържат 

следните задължителни реквизити: 

1. данни, идентифициращи притежателя на документа; 

2. данни за обучението на притежателя на документа – вид, наименование и местонахождение на училището; форма на 

обучение; завършен клас; резултати от обучението; подпис на директора; номер и дата от регистрационната книга; 
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3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ПЛАН-ПРИЕМ 

Чл. 91. (1) Учениците постъпват в училището на местата, определени с училищния план-прием. 

(2) Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в първия от класовете на началния етап. 

Този брой може да се променя от директора в следващите класове в съответствие с реално записаните ученици. 

Чл. 92. Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от директора на училището при условията и 

по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния 

образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 93. Приемането на учениците в I клас не може да се извършва въз основа на проверка на способностите им. 

Чл. 94. При преместването си учениците от І до IV клас включително не полагат приравнителни изпити. 

  Чл. 95. За осъществяване на приема в първи клас и разработената Система за прием от Община Враца водещ критерий е 

близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците  и/или най-краткото време за достигане до училището. 

   Чл. 96. (1) Училищният план-прием за предстояща учебна година се утвърждава  със заповед на директора в срок до 30 март 

след становище на обществения  съвет  и се публикува  на интернет страницата  на училището. 

  (2) Директорът информира началника на РУО за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. 

   Чл. 97. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема 

заявления за прием в I клас и извършва всички дейности по приема на учениците. 

   (2) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки  в срок до началото на учебната година. 

  Чл. 98. B срок до15 септември училището изпраща в Община Враца сведение за децата, записани в I клас. 

 

 

ГЛАВА ОСМА 

 

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
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Чл. 99. (1) Децата, съответно учениците, имат следните права: 

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

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

3. да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни 

часове; 

4. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 

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

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

8. да участват в проектни дейности; 

9. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния 

живот и училищната общност; 

10. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо 

самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците. 

Чл. 100. (1) Учениците имат следните задължения: 

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

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност, и да допринасят за развитие на добрите традиции; 

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

4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в 

училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник; 

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

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

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

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

кореспонденция; 

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

10. да спазват правилника за дейността на институцията; 

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

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

Чл. 101. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато се премества в друго училище. 
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Чл. 102. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места през цялата учебна година. 

Чл. 103. (1) Учениците се преместват в НУ“Иван Вазов“ при спазване на следните условия и ред: 

1. родителите подават писмено заявление до директора на училището; 

2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за 

записването на ученика; 

 3. директорът на училището до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване на ученика определя със 

заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника. Родителят/настойникът подписва декларация за 

информирано съгласие относно различията в учебния план, ако има такива. 

4. до 3 работни дни директорът на НУ“Иван Вазов“ информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за 

неговото записване. 

(2) Ученикът се счита за преместен в НУ “Иван Вазов“ от датата, посочена в заповедта на директора на училището. 

 

РАЗДЕЛ II. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 104. (1) НУ “Иван Вазов“ осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и 

местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 

(2) Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за: 

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

2. изграждане на позитивен организационен климат; 

3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 

4. развитие на училищната общност. 

(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна 

комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование. 

(4) При работата с децата и с учениците, училището основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се 

свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и 

предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 

(5) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и 

ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая. 

Чл. 105. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия 

съвет, обществения съвет. 

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем начин и се поставя на видно място в училищната сграда. 

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. 
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Чл. 106. (1) На децата и учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и 

на всеки ученик. 

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището работят психолог, логопед и ресурсен учител. 

Чл. 107. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват в училището. В определени случаи - в домашни или в болнични условия. 

Чл. 108. Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

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

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; 

5. консултации по учебни предмети; 

6. кариерно ориентиране на учениците; 

7. занимания по интереси; 

8. библиотечно-информационно обслужване; 

9. грижа за здравето; 

10. поощряване с морални и материални награди; 

11.дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

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

13. логопедична работа. 

Чл. 109. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва обсъждане на проблеми и обмяна на 

добри практики при работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи. 

Чл. 110. (1) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които имат системни пропуски по даден 

учебен предмет, които са напреднали по даден учебен предмет, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по 

уважителни причини, за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа и/или за компенсиране на липсата на 

взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 

4 от ЗПУО. 

(2) Потребностите от допълнителното обучение се определят от учителя по предмета и координатора за учениците със 

специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби - от екипа за подкрепа за личностно развитие на конкретния 

ученик. 
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(3) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни извън часовете по училищния учебен план, 

то е с обща продължителност от 60 до 120 учебни часа годишно. 

(4) Допълнителното обучение по учебен предмет може да се провежда и по време на лятната ваканция с обща 

продължителност не повече от 80 учебни часа. 

(5) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява родителите, които са задължени да 

осигурят присъствието на ученика. 

Чл. 111. (1) Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се провежда извън редовните учебни часове 

от учителите по предмети ежеседмично в рамките на учебната година. 

(2) Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври за първия учебен срок и не по-късно от 20 

февруари за втория учебен срок, в който се определя приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата на 

училището и се публикува на интернет страницата на училището. 

(3) Класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнително консултиране по учебните предмети. 

Времето за допълнително консултиране е част от работното време на учителите. 

Чл. 112. Кариерното ориентиране 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. 113. (1) Заниманията по интереси включват: 

1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в 

областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство; 

2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически участия и изяви по проекти, 

програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище; 

3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от 

учениците. 

(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на 

математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. 

(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, 

патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното 

мислене на децата и учениците. 

(4) Заниманията по интереси се организират за учениците от I до IV клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с 

желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на детската градина 

или училището. 
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(5) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми - клуб, състав, 

ансамбъл, секция, отбор и други. 

Чл. 114. Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищна 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. 115. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до медицинско обслужване и 

програми за здравно образование и за здравословен начин на живот. 

Чл. 116. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образователната 

дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на институционалната общност при: 

1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и класиране на призови места при 

реализирането на изследователски проекти в конкретни предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации 

в образованието; 

2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в национални и международни състезания, 

олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 

3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи или при участие в дейности и 

значими прояви за приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности. 

(2) Наградите, с които се удостояват децата и учениците са грамоти, сертификати, плакети, предметни награди. 

(3) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на училището от педагогически специалисти, от 

специалисти, осъществяващи занимания по интереси с деца и ученици, от родители, от ученици в в училището, от други лица и 

организации. 

(4) Предложенията съдържат трите имена на детето или ученика, групата/класа, в който се обучава, мотивите за 

предложението и информация за конкретните постижения на детето или ученика в подкрепа на направеното предложение. 

(5) Постъпилите предложения се обсъждат на заседание на педагогическия съвет. 

(6) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя децата и учениците, които се 

удостояват с награди. 

(7) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или на специално организирани събития. 

Чл. 117. (1) Училището осъществява 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. 

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, 

разработват се самостоятелно от училищната общност и включват: 

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 
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2.разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията 

по интереси и във факултативните часове; 

3. партньорство с родителите; 

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

Чл. 118. Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от 

училището и включват: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за 

разрешаването му; 

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

3. консултиране на детето или ученика с психолог; 

4.създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на 

конфликти; 

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

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

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището. 

Чл. 119. (1) Логопедичната работа се осъществява от училищен логопед и включва: 

1. превенция на комуникативните нарушения и на обучителни трудности; 

2. диагностика на комуникативните нарушения; 

3.терапевтична дейност при установени индикации за комуникативни нарушения; 

4. консултативна дейност с учители и родители на деца и ученици с комуникативни нарушения. 

(2) Логопедичната превенция на комуникативните нарушения и обучителни трудности включва: 

1. изследване на писмената реч на учениците от начален етап; 

2. определяне на потребностите на децата и учениците от логопедична работа. 

(3) Логопедичната диагностика на комуникативните нарушения включва: 

1. диагностика при нарушения на говора; 

2. невропсихологична диагностика на входно и изходно равнище на деца от 5 до 6 години и на ученици от I до IV клас; 

3. диагностика на езиковата компетентност на деца от 5 до 6 години. 

(4) терапевтичната дейност при установени индикации за комуникативни нарушения включва: 

1. изготвяне на индивидуални терапевтични планове; 

2. провеждане на терапевтична дейност с деца и ученици с комуникативни нарушения. 

(5) Консултативната дейност включва: 
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1. консултиране на учители за особеностите и потребностите на деца и ученици с комуникативни нарушения и предоставяне на 

методическа подкрепа при работата с деца и ученици с комуникативни нарушения; 

2. консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите на децата и учениците с комуникативни нарушения за активно участие 

в логопедичния процес. 

Чл. 120. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на 

комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, дидактически 

материали, методики и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и 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 детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците определя и часовете за ресурсно 

подпомагане. 

Чл. 121. Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва 

от екип за подкрепа за личностно развитие в училището. 

Чл. 122. (1) При повече от 3 деца или ученици със специални образователни потребности в група или в паралелка в училището, 

когато децата и учениците са с комплексни потребности вследствие на емоционално-поведенчески проблеми при разстройство от 

аутистичния спектър или при друго увреждане, нарушение или заболяване може да се осигури помощник на учителя. 

(2) Помощникът на учителя не е педагогически специалист и се назначава от директора на училището, когато е определен в 

плана за подкрепа на детето или ученика. 

(3) Помощникът на учителя трябва да има компетентности и/или опит в дейности, свързани с работата с деца и ученици със 

специални образователни потребности. 

(4) Помощникът на учителя осъществява дейността си съобразно инструкциите на учителите на детето или ученика със 

специални образователни потребности и има следните функции: 
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1. участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете или ученик със специални образователни 

потребности; 

2. оказва техническа помощ при подготовката на образователни материали за деца и ученици със специални образователни 

потребности; 

3. съдейства организационно и технически на учителя при провеждането на учебния час или на педагогическата ситуация по 

преценка на учителите по отделните учебни предмети или на учителите в групата в детската градина; 

4. познава индивидуалните учебни програми на ученика; 

5. подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на децата и учениците със специални 

образователни потребности; 

6. подпомага работата на учителите за развитие на адаптивните способности на децата и учениците към образователната среда 

и за постигане на тяхната независимост; 

7. подпомага придвижването на деца и ученици със специални образователни потребности в сградата на детската градина или 

на училището; 

8. подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата и учениците, като подкрепя учителя при 

осигуряването на реда в групата или в класната стая в случай на проблемно поведение на дете или ученик; 

9. подпомага овладяването на хигиенни навици и самообслужването на децата и учениците в детската градина или училището; 

10. осъществява и други дейности, предвидени в длъжностната му характеристика. 

Чл. 123. 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. 

Чл. 124. (1) Училището приема деца и ученици със специални образователни потребности. 

(2) В подготвителната група и в паралелка може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни 

потребности. 

 

РАЗДЕЛ III. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ И НА ПОДХОДЯЩА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ 

 

 Чл. 125. (1) Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа в училището се основава на 

обща институционална политика и е израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес. 
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 (2) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за противодействие на тормоза и насилието е 

прилагането на цялостен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието и 

създаване на по-сигурна среда в образователната институция. 

 (3) Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват въз основа на Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на алгоритъм за 

неговото прилагане, утвърдени със заповед от министъра на образованието и науката. 

Чл. 126. 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 училището 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; 

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 в дейности в полза на паралелката или училището, включително определяне на възможности за участие на 

ученика в доброволчески инициативи. 

Чл. 127. (1) Дейността 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. 128. (1) Дейността се осъществява в училището от училищния психолог, 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. 
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Чл. 129. (1) 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 училището и 

с поведенческите им прояви се информира родителят и се изисква и информираното му съгласие. 

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

дейностите. 

(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на дейностите директорът на институцията 

писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето или ученика за предприемане на действия при 

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

(4) Директорът на Дирекция „Социално подпомагане" уведомява директора на училището за предприетите действия по 

отношение на родителя в срок до 10 работни дни от предприемането им. 

(5) Дейностите по ал. 4 се предприемат и се осъществяват независимо от предприетите действия по отношение на родителя. 

 

РАЗДЕЛ IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА 

ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И 

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 130. (1) Институционалната политика за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование са насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава 

спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности. 

(2) Неизменна част от институционалната политика за подкрепа са: 

1. определянето на училищни ритуали, свързани със: 

а) откриването и закриването на учебната година; 

б) официалното раздаване на удостоверението за завършен първи клас, удостоверението за завършен начален етап на основната 

степен; 

в) награждаване на отличили се ученици и учители; 

г) поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме; 

д) честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на 

патрона на училището; 

е) традиционни срещи на бивши възпитаници на училището; 

2. изборът на: 

а) училищна униформа и/или знаци и символи; 

б) училищен химн; 
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3. възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез: 

а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти; 

б) поставяне на националния флаг на фасадата на училището. 

Чл. 131. (1) Институционалната политика за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование включват и подкрепа на инициативността и участието на децата и учениците чрез подходящи за възрастта им включващи 

демократични практики, като: 

1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство; 

2. организиране на доброволчески дейности във и извън училище; 

3. поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници, радио, телевизия, списания, интернет страници 

и др.); 

4. организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, 

опазването на околната среда и пр.; 

5. организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, международните, европейските, 

националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници; 

6. организиране на обучения на връстници от връстници; 

7. участие в клубове и неформални групи по интереси; 

8. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията; 

9. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др.; 

10. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование 

и предложения по училищния живот; 

11. насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване чрез правене извън часовете за формално 

образование и неформално обучение. 

(2) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа се осъществяват и чрез дейности за 

последователно развитие на класа като общност и за ученическо самоуправление на ниво паралелка. 

(3) За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а директорът утвърждава годишен план 

в срок до 15 септември на учебната година и при съобразяване с разпределението на тематичните области по ал. 1 и приложение № 5. 

 

РАЗДЕЛ V. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИ 

Чл. 132. (1) За неизпълнение на задълженията и преодоляване на проблемното поведение на учениците, може да се налагат 

следните санкции: 

1. забележка; 
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2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

(2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, 

както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище, след уведомяване и 

предаването му на родителя, до отпадане на основанието за отстраняването му. 

(3) Веднага след приключването на учебния час се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение, за което се уведомява родителят. 

(4) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение. 

(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в 

медицински документи. 

 (6) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.  

   (7) 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. 133. (1) Санкциите са срочни. 

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

(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", са наложени до 30 учебни дни преди края на втория 

учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

Чл. 134. Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по 

мотивирано писмено предложение на класния ръководител. 

Чл. 135. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите директорът задължително уведомява родителя. 

(2) 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. 

(3) 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.  

(4) 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. 

Чл. 136. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението.  

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й. 

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

Чл. 137. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, при наличие на такава и в бележника за кореспонденция 

на ученика. 

Чл. 138. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. 



33 

 

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", той може да 

продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен. 

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка. 

 Чл. 139. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа. 

Чл. 140. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от 

общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, 

фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от 

организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 

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

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

писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. 

(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 заявлението 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, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със 

заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика. 
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ГЛАВА ДЕВЕТА 

РОДИТЕЛИ 

Чл. 141. (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 детето или ученика го 

прави необходимо. 

(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. 142. 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 или със съответната педагогическа система; 

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

интереси на детето или 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. 

Чл. 143. Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като 

уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика; 

2. да запишат в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище; 

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

образованието и спазването на училищните правила; 

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика; 

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия 

живот; 

6. да участват в родителските срещи; 

7.да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни 

време. 
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ГЛАВА ДЕСЕТА 

ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 144. (1) Учителите, директорът, както и заместник-директорът, които изпълняват норма преподавателска работа, са 

педагогически специалисти. 

(2) Педагогически специалисти са и психологът, логопедът, ресурсният учител. 

(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции: 

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците училището;  

2. по управлението на институцията по т. 1. 

Чл. 145. (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. 146. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в 

съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност. 

(2) За заемане на длъжността "директор"  на училище е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж. 

(3) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от: 

1. граждани на други държави членки; 

2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; 

3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на началника на съответното регионално управление 

на образованието; 

4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани. 

(4) Учителска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител". 

(5) Професионалната квалификация "учител" се придобива в системата на висшето образование: 

1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен и съответната 

й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование; 

2. след дипломирането - чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство. 
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(6) Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация "учител" се определят с наредба на 

Министерския съвет. 

 Чл. 147. (1) В училището може се провежда практическа подготовка на: 

1. студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование в професионално направление, съответно на 

длъжностите на педагогическите специалисти; 

2. лицата, които са придобили степен на висше образование и се обучават за придобиване на професионална квалификация 

"учител". 

 (2) За организирането и провеждането на практическата подготовка по ал. 1 се сключва договор между съответното училище и 

висшето училище. 

Чл. 148. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което: 

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 

2. е лишено от право да упражнява професията; 

3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, 

издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката. 

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа 

и гражданска реабилитация на репресирани лица. 

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при 

условията и по реда на Кодекса на труда. 

Чл. 149. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището. 

Чл. 150. (1) Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална 

квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на 

педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния 

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

(2) Длъжността "учител" включва следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности 

от децата и учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности; 

5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците; 

6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за пълноценно включване в образователната и 

социалната среда; 
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7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни; 

8. участие в провеждането на национално външно оценяване;  

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или 

модул; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 

13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията; 

14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности 

или занимания по интереси; 

15. водене и съхраняване на задължителните документи; 

16. провеждане на консултации с ученици и родители; 

17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ; 

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование. 

(3) Длъжността "старши учител" освен функциите по чл. 147, ал. 2 включва и допълнителни функции: 

1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 

2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на децата по възрастови групи; 

3.  напредъка на учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас; 

4. подпомагане на новоназначени учители; 

5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител"; 

6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи. 

(3) 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 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 на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.; 

4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците; 
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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". 

(4) Длъжността "старши ресурсен учител" включва функциите: 

1. определяне на конкретните образователни цели за децата или учениците със специални образователни потребности за всяка 

учебна или образователна единица съвместно с учителите в училището; 

2. участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или учебния час, базирани на преподаване за 

придобиването на ключови компетентности от децата и учениците; 

3. съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата и учениците със 

специални образователни потребности в образователния процес; 

4. осъществяване на индивидуална и групова работа с деца и ученици със специални образователни потребности при 

предоставяне на допълнителна подкрепа; 

5. консултиране на учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от ученици със специални 

образователни потребности; 

6. подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподготовката му; 

7. участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик; 

8. подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за самоподготовка на детето или ученика в дома; 

9. обучаване на родителите за разнообразни форми и похвати на работа с детето и ученика с цел създаване и развитие на 

полезни умения за самостоятелен и независим живот; 

10. участие в кариерно ориентиране и консултиране на учениците със специални образователни потребности; 

11. взаимодействие с другите педагогически специалисти във връзка с постигане на резултати за децата или учениците; 

12. консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа; 

13. участие в изготвяне на плана за подкрепа; 

14. участие в прегледа на напредъка на децата и учениците със специални образователни потребности; 

15. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование. 

16. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 

17. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и 

напредъка на децата и учениците; 

18. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни 

и авторски програмни системи 

(5) Длъжността "учител в група за целодневна организация на учебния ден" в училище включва следните функции: 
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1. планиране, организиране и провеждане на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и 

занимания по интереси за придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности; 

5. анализиране на образователните резултати на учениците; 

6. допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на социалните им умения; 

7. подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; 

8. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни; 

9. участие в провеждането на национално външно оценяване; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 

13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията; 

14. опазване на живота и здравето на учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности или 

занимания по интереси; 

15. водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното образование; 

16. провеждане на консултации с учениците и родителите им; 

17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ; 

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование. 

(6) Длъжността "психолог  включва следните функции: 

1. активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда; 

2. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и учениците; 

3. участие в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието между 

учениците; 

4. работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите за разпознаване на децата и 

учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа; 

5. участие в оценката на потребностите на детето/ученика с прогноза и насоки за личностното му развитие; 

6. подкрепа на децата и учениците в образователния процес; 

7. участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и ученици, които имат нужда от допълнителна 

подкрепа, включително и в случаи при налагането на санкции на ученици; 

8. участие при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които получават допълнителна подкрепа; 
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9. участие в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване 

броя на преждевременно напусналите; 

10. ранно оценяване на развитието на детето и ученика съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование; 

11. превенция на обучителни трудности; 

12. предлагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-социална рехабилитация на базата на 

диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти; 

13. работа по възникнали в училището случаи в сътрудничество с институции и служби от общността; 

14. осъществяване на дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване на формите им, оценяване на 

поведенчески прояви на децата и учениците, предлагане и прилагане на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на 

проблемното поведение на деца/ученици; 

15. взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и родителите за справяне с даден 

проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците, или за вземане на решение по случай; 

16. индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен проблем, кризисна интервенция, 

превенция на психично-здравни проблеми и други форми на подкрепа; 

17. посредничество при решаване на конфликти; 

18. подкрепа на децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното ориентиране и консултиране; 

19. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование. 

(7) Длъжността "логопед" включва следните функции: 

1. провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на 

децата и учениците; 

2. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на потребности от предоставяне на обща 

и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

3. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково 

развитие на децата, след запознаване на родителите със значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие; 

4. оценяване на речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне естеството на комуникативните 

нарушения; 

5. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и 

оборудване; 

6. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и определяне на подходящи форми 

на корекционна и терапевтична работа; 
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7. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и възстановяване на речта, както и в програми 

за превенция и корекция на комуникативни нарушения; 

8. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца и ученици с комуникативни нарушения при физически увреждания; 

9. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на децата и учениците, консултиране на 

учителите и родителите им за спецификата на работа с тях и при необходимост насочване към допълнителни медицински или 

образователни услуги; 

10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка на индивидуалните потребности 

на дете и ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

11. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната квалификация и споделяне на добри 

практики; 

12. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование. 

(8) Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора на училището при управлението и контрола на 

образователната дейност, като: 

1. участва в разработването на стратегия за развитие на училището и етичен кодекс на училищната общност;  

2. координира и участва пряко в изготвянето на училищните учебни планове и вътрешните за училището документи – 

правилници, правила, програми, планове, механизми и др.;  

3. създава организация и осъществява контрол по изготвяне и спазване на учебните програми за разширена подготовка и 

допълнителна подготовка от учителите по съответните учебни предмети и годишните тематични разпределения, както и по отношение 

на планирането на образователния процес; 

4. участва в разработването на Списък-образец № 1 на училището като сведение за дейността на институцията за учебната 

година и координира дейността на длъжностните лица, свързана с работата в Националната електронна информационна система за 

предучилищното и училищното образование;  

5. участва в разпределението на задължителната норма преподавателска работа на педагогическите специалисти, работещи 

в училището; 

6. организира изготвянето и контролира спазването на седмичното разписание; 

7. участва в дейностите на училищно ниво, свързани с училищния прием; 

8. осъществява системен контрол върху образователния процес и дейността на педагогическите специалисти в училището;  

9. участва в създаването на условия и упражнява контрол по прилагането и спазването на държавните образователни 

стандарти; 

10. изпълнява организационни и координационни дейности на училищно ниво, насочени към обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в т.ч 

по Механизма за съвместна работа на институциите; 
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11. организира и координира дейността в училището, насочена към предоставянето на обща и допълнителна подкрепа на 

учениците;  

12. създава условия за ефективна работа и контролира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на 

учениците;  

13. съгласувано с директора на училището взаимодейства с РУО, Регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование, Центрове за подкрепа за личностно развитие и др. във връзка с оказването на подкрепа за личностно 

развитие на учениците в училището; 

14. организира и контролира дейности, свързани с организирането и провеждането на външно оценяване в училището; 

15. изпълнява организационни и координационни дейности във връзка с оценяване на пригодността за прилагане и избора на 

учебници и учебни комплекти по учебни предмети от педагогическите специалисти в училището; 

16. участва в процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното 

образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията; 

17. участва в процеса на атестиране на педагогическите специалисти; 

18. участва в планирането и организацията на квалификационната дейност на педагогическите специалисти в институцията; 

19. изпълнява възложената му норма преподавателска работа, като изпълнява и функциите по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 от 

22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

20. участва в дейността на педагогическия съвет на училището, изготвя доклади и подготвя проекти на решения, свързани с 

неговата дейност; 

21. координира дейностите и осигурява условия за спазване на изискванията при награждаване и налагане на санкции на 

учениците в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование и този правилник; 

22. участва в организацията на воденето и съхранението на училищната документация, в т.ч в електронен вид и водене на 

информационните регистри на училищно ниво и упражнява контрол по спазване на изискванията на държавния образователен стандарт 

за информацията и документите;  

23. участва при създаването на условия за спазване на изискванията, свързани с предварителен контрол по изготвянето на 

документи за преместване на децата и учениците, за задължително предучилищно образование, за завършен клас; 

24. участва в реализирането на училищната политика по превенция и противодействие на училищния тормоз. Организира и 

координира идентифицирането и провеждането на дейности с ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение, съобразно сферата си на компетентност; 

25. участва в организирането и координирането на дейности в съответствие с Алгоритъма за взаимодействие между 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение 

осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците; 
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26. познава функциите и компетентностите на органите по закрила на детето и изпълнява задълженията си към социалната 

система, регламентирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето. В случай, че му стане известно, че дете се нуждае от 

закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или 

Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и ако това му е станало известно във връзка с упражняваната от него 

професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на 

деца/ученици в училището незабавно уведомява директора; 

27. подпомага директора при предприемането на мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация от страна и 

по отношение на работещите и учащите в училището и спазва изискванията на Закона за защита от дискриминация; 

28. оказва съдействие на Обществения съвет и на Училищното настоятелство при осъществяването на тяхната дейност 

съобразно професионалната си компетентност; 

29. изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; 

30. при ползването и обработката на лични данни на ученици спазва принципите за законосъобразност и добросъвестност и 

прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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) и Закона за защита на личните данни; 

31. при изпълнение на служебните си задължения спазва определените в Етичен кодекс на работещите с деца стандарти за 

етично поведение, както и приетите морални правила и норми в Етичния кодекс на училищната общност;  

32. не допуска поведение, което може да урони престижа на образователната институция; 

33. изпълнява и други задължения, възложени със заповед на директора на училището 

(9) Помощникът на учителя има следните функции: 

1. участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете или ученик със специални образователни 

потребности; 

2. оказва техническа помощ при подготовката на образователни материали за деца и ученици със специални образователни 

потребности; 

3. съдейства организационно и технически на учителя при провеждането на учебния час или на педагогическата ситуация по 

преценка на учителите по отделните учебни предмети; 

4. познава индивидуалните учебни програми на ученика; 

5. подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на децата и учениците със специални 

образователни потребности; 

6. подпомага работата на учителите за развитие на адаптивните способности на децата и учениците към образователната среда 

и за постигане на тяхната независимост; 
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7. подпомага придвижването на деца и ученици със специални образователни потребности в училището; 

8. подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата и учениците, като подкрепя учителя при 

осигуряването на реда в групата или в класната стая в случай на проблемно поведение на дете или ученик; 

9. подпомага овладяването на хигиенни навици и самообслужването на децата и учениците училището; 

10. осъществява и други дейности, предвидени в длъжностната му характеристика. 

 

РАЗДЕЛ III.  ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 151. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на 

педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

 (2) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на 

работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. 

(3) Директорът на училището е длъжен да осигури необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти. 

Чл. 152. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни 

кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

(2) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си в не по-малко от 48 академични часа за всеки 

период на атестиране. 

Чл. 153. 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; 
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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; 

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. Директорът 

определя наставник в срок до два месеца от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист Наставникът подкрепя 

новоназначения учител в процеса на адаптирането му към учителската професия и го подпомага методически и/или административно 

при изпълнението на задълженията му като класен ръководител и др. 

(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. 

(4) Продължаващата квалификация по т. 2, букви "и" и "й" се провежда само от висши училища. 

   Чл. 154. Организационните форми за повишаване на квалификацията са: 

1. за продължаващата квалификация: 

а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари; 

б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти, 

с конкретна предметна област или с управление на образованието; 

в) професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС; 

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им 

постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики; 

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати от проучвания, 

изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения; 

2. за вътрешноинституционалната квалификация: 

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми; 

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти; 

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 
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Чл. 155. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището чрез 

обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната 

квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 

 (2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и 

учениците, както и към подобряване на образователните им резултати. 

Чл. 156. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват 

професионално-квалификационни степени. 

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен. 

Чл. 157. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. 

Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му 

участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното 

му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. 

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. 

(3) Професионалното портфолио се води в електронния дневник Shkolo и съдържа:  

1. общи данни: 

а) основни данни: име, e-mail, телефон, длъжност; 

б) философия на преподаването; 

в) дипломи; 

г) квалификация; 

д) образователен процес; 

2. области на компетентност: 

а) преподаване и оценяване; 

б) социална и гражданска компетентност; 

д) удостоверения и сертификати; 

3. постижения: 

а) лични; 

б) на ученици; 

4. участие в програми и проекти; 

5. извънкласни дейности; 

6. самонаблюдение; 

7. бъдещи планове. 
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РАЗДЕЛ IV. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 158. (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) Разпоредбата се прилага и при кариерното развитие на ресурсните учители. 

(4) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, 

придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. 

(5) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-

бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. 

Чл. 159. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорът и другите 

педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, училището за директора - и на 

управленската му компетентност. 

(2) Атестирането на учителите, директора и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна 

комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. 

(3) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

(4) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и 

поощряване на атестирания педагогически специалист. 

(5) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия: 

1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка; 

2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг 

педагогически специалист; 

3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа; 

4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от провеждането на атестирането документите 

по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа. 

(6) В случаите по ал. 5 повторно атестиране на лицето се извършва една година след предприемане на мерки. 

(7) Ако при атестирането отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 

1, т. 5 от Кодекса на труда. 
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РАЗДЕЛ V. ПООЩРЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 160.  Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди, определена със заповед на директора 

на училището/ за високи постижения в предучилищното и училищното образование. 

Чл. 161. Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на 

задълженията си със заповед на директора. 

Чл. 162. Отличията и наградите на педагогическите специалисти са грамоти, плакети и паримни суми, определени със заповед 

на директора на училището. 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА  

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

РАЗДЕЛ I. ДИРЕКТОР 

 

Чл. 163. 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. В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

 Чл. 165. При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага 

от един или няколко заместник-директори. 

 Чл. 166. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за 

всеки конкретен случай заместник-директора, а при невъзможност - от определен със заповед педагогически специалист от 

институцията.  

(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, се сключва трудов договор с друго лице за временно 

изпълняване на длъжността "директор". 

 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

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. 
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(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, 

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

предстои да бъдат обсъждани. 

Чл. 168. Педагогическият съвет в училището: 

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

2. приема Правилник за дейността на училището; 

3. приема Училищния учебен план; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема Годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

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

9. приема Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този 

закон случаи; 

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

13. определя ученически униформи; 

14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност; 

15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за 

неговото изпълнение; 

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от 

учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
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Чл. 169. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава 

обществен съвет. 

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на училището и за граждански контрол на управлението му. 

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 деца и ученици от училището.  

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието 

се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. 

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

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

Чл. 171. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в 

началото на учебната година. 

(2) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на 

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

Чл. 172. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от 

присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, 

което го е съставило. 

(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на  

училището. 

Чл. 173. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхранява в училището на място, 

определено от директора. 

(2) Административното и техническо подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от училището, 

определено от директора. 

(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка. 

Чл. 174. (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. 175. (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 и при обсъждане на 

избора на ученически униформи; 
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3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката 

на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на  училището; 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за 

изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет; 

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 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; 

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. 176. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от 

министъра на образованието и науката. 

 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА 

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 177. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на 

ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище. 

Чл. 178. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на класа: 

1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 

2. съдейства за спазване на правата па  учениците; 

3. участва  аитивно в решаване  на проблемите  на класа. 

Чл. 179. (1) Ученическият парламент на училището се състои от представител на всеки клас и се ръководи от председател, който 

се избира за всяка учебна година. Изборът му се осъществява от Ученическия парламент, 

(2) Ученическият парламент на училището: 



52 

 

1. участва в планирането на образователна-възпитателната  дейност в училището; 

2. участва в награждаването и наказването на учениците; 

3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните  форми на дейност; 

4. участва в организирането и провеждането на училищни мероприятия; 

(3) Ученическият парламент има право да предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване 

на образователновъзпитателния процес; 

(4) По преценка на директора на училището председателят на Ученическия парламент може да участва в заседание на 

педагогическия съвет без право на глас. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНА ОТ УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл. 180.  Туристическите пътувания могат да се организират под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, 

училища сред природата (зелени училища, пътуващи училища), ски ваканции и обучение по зимни спортове и други пътувания с 

образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел.  

Чл. 181.    (1) Организираните туристически пътувания се извършват въз основа на сключен договор между туроператор и 

директора на училището. 

(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: въздушен, наземен, воден, като се посочва видът на транспортното средство: самолет 

(чартърен или редовен), автобус, влак, кораб; 

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; 
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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; 

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 по ал. 1 се сключва след одобряване от началника на РУО – Враца. Одобряването може да се извърши и по реда 

на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

(4) Училището изпраща писмо по образец, заедно с проект на договор за организирано туристическо пътуване до РУО - Враца 

не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на съответното пътуване. 

Чл. 182.  За всяко тристическо пътуване родителите, настойниците или попечителите: 

1.получават информация от училището за провеждане на туристическото пътуване и подават уведомление с приложена 

декларация и инструктаж по образец съгласно Приложение № 2 от Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща 

цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование; 

2.дават съгласие в писмена форма за участие на ученика в туристическото пътуване; 

3.получават инструктаж от служител на учебното заведение за безопасност и култура на поведение по време на туристическото 

пътуване; 

4.предоставят документ от личен лекар, удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в 

туристическото пътуване, издаден не по-рано от 3 дни преди началото на организираното пътуване. 

Чл. 183. (1) За ръководители на групи за туристическо пътуване се определят учители и други педагогически специалисти, 

както и психолог, логопед, медицинско лице, по преценка на директора на училището. 
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(2) Броят на персонала се определя от директора съобразно формата на туристическото пътуване, броя и специфичните нужди 

на децата и учениците, както следва: 

1. един възрастен на всеки 5 - 7 деца от подготвителна група; 

2. един възрастен на всеки 10 - 15 ученици от I до IV клас. 

(3) За всяка група деца и ученици за туристическо пътуване се определят лица за ръководители на групата, като директорът на 

институцията определя едно от тях за главен ръководител на групата. 

Чл. 184. За участие в туристическите пътувания не се допускат деца или ученици, които са: 

1. с декомпенсирани хронични заболявания; 

2. контактни на заразни болести; 

3. заболели от заразни болести. 

Чл. 185. (1)Ръководителите на туристическите пътувания, медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал, 

както и представителят на туроператора носят отговорност за опазване на живота и здравето на децата и учениците от момента на 

поемането им в сборния пункт, по време на пътуването и престоя им до връщането им на родителите, попечителите, настойниците или 

на лицата, които полагат грижи за детето; 

(2) Ръководителите на туристическото пътуване се настаняват в помещения в максимална близост до помещенията на 

настанените деца/ученици. 

(3) В местата за настаняване ръководителите следят за: 

1. обособени отделни спални и санитарно-хигиенни помещения за момичета и момчета; 

2. помещенията за спане да могат да се заключват, като е осигурена възможност вратите да могат да се отварят от 

ръководителите на съответното туристическо пътуване при произшествие; 

3. наличие на подходящо място за съхранение на багажа и личните вещи на децата и учениците; 

4. балконите към помещенията за спане да са стабилни и обезопасени; 

5. парапетите на стълбищата да са стабилни и безопасни; 

6. електрическите контакти в обекта да са обезопасени; 

7. ограничен достъпът до телевизионни канали и предавания, предназначени за възрастни; 

8. максималният допустим брой легла в спалните помещения в обектите – четири,  с изключение на туристическите хижи, 

туристическите учебни центрове и туристическите спални; 

9. настаняването на деца в предучилищна възраст в обектите максимум до втория етаж на туристическия обект; 

10. ползването на открити водни площи от деца и ученици  само при наличие на спасители, осигурени от собственика, 

наемателя или концесионера на съответните водни площи по реда на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на 

водните площи. Ръководителите на децата и учениците по време на ползването на съответната водна площ отговарят за безопасното 

придвижване на децата и учениците от настанителната база до водната площ и обратно; следят за реда и дисциплината по време на 
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ползването на водните площи; преброяват децата преди и след ползването на водните площи, не допускат действия на децата и 

учениците, криещи опасност за живота и здравето им, като при възможност и/или при необходимост влизат във водата с децата и 

учениците от поверената им група; 

11. за наличие на филтриращите отвори, разположени по стените, дъното и по ръба на басейните, като информацията се 

получава от спасителя на обекта, който провежда и инструктаж за спазването на основните правила за безопасност при ползване на 

плувните басейни. 

Чл. 186. Документацията за организираните детски и ученически пътувания се съхранява в канцеларията на училището най-

малко една календарна година от датата на приключването на пътуването. 

 

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА 

ИНСТИТУЦИАЛНИ ПРОГРАМИ 

 

Чл. 187. Начално училище„Иван Вазов”- Враца разработва институционални програми, съвместими със стратегията на 

развитието му, които се гласуват от Педагогическия съвет на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗПУО: 

1. Програма за прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз. 

2. Училищна програма за подобряване на резултатите от НВО. 

3. Програма за превенция за ранно напускане на училище. 

4. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи. 

5. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес 

Чл. 188. Документите се публикуват на интернет страницата на училището. 

 

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА 

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Чл. 189. (1) В Начално училище „Иван Вазов”- Враца се поддържа и съхранява следната документация, която може да се 

обработва и в електронна деловодна система: 

1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията; 

2. книги за регистриране на заповедите на директор с класьори към нея; 

3. Книга за контролната дейност на директора (заместник-директора) и констативни протоколи от направените проверки; 

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН; 

5. Дневник за входяща кореспонденция и Дневник за изходяща кореспонденция и съответните класьори с кореспонденцията; 

6. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията; 



56 

 

7. Летописна книга; 

8. Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години; 

9. Главна книга; 

10. Дневник на подготвителна група 3-5; 

11. Дневник I – III клас 3-14; 

12. Дневник IV клас  3-16; 

13. Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие 3-63.1; 

14. Дневник на група 3-62; 

15. Регистрационна книга за издадените удостоверения; 

16. Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения. 

17. Списък-образец №1; 

18. Годишен план и годишен отчет на Начално училище „Иван Вазов”- Враца; 

19. Документация от национални външни оценявания; 

20. Счетоводна документация. 

21. Трудови досиета на служителите в Начално училище „Иван Вазов”- Враца 

по чл. 216, ал. 1 ЗПУО, в които се съхраняват копия на издадените им болнични листове; 

22. Друга документация, определена в нормативните актове. 

(2) Документите по ал. 1 се съхраняват при условията и по реда на Закона за Националния архивен фонд и Наредба № 8 от 

11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

(3) В Начално училище „Иван Вазов” - Враца се внедрява и поддържа административна информационна система, интегрирана с 

информационната система на МОН. 

 

 

  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. Правилникът за дейността на училището е изготвен съгласно чл. 28, ал.1, т. 2 от ЗПУО и се актуализира при промяна в 

нормативните актове. 

 §2. Влиза в сила от 15.09.2022 г. 

 

 


