СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-р ПЕТЪР БЕРОН”
област Софийска, град Костинброд, ул. Обединена № 44
канцелария – 66267; e-mail: sou_pberon_kbrod@abv.bg
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-р ПЕТЪР БЕРОН” гр.КОСТИНБРОД
2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Настоящият правилник е разработен на основание Закона за предучилищното и
училищното образование, обнародван в ДВ бр.79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г.
(2) Правилникът за дейността на СУ„Д-р П.Берон” гр.Костинброд през учебната
2018/2019г. е приет на заседание на педагогическия съвет на 14.09.2018г.
Чл.2. Правилникът урежда устройството, функциите и управлението на училището;
организацията на образованието като процес, включващ обучение, възпитание и социализация;
правата и задълженията на участниците в образователния процес.
Чл.3. Училищният правилник е задължителен за участниците в образователния процес в
Средно училище „Д-р Петър Берон”: учениците, учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, както и родителите.
РАЗДЕЛ 1
СТРУКТУРА НА СУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”. СТЕПЕНИ, ЕТАПИ И ВИДОВЕ
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.
Чл.4. (1) Училището е институция в системата на предучилищното и училищното
образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за
завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.
(2) СУ „Д-р Петър Берон” е общинско училище и включва основна и средна степен на
училищно образование.
(3) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас
включително в два етапа, както следва:
1. начален – от I до IV клас включително, и
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.
(4) Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас
включително в два етапа, както следва:
1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително, и
2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.
РАЗДЕЛ 2
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Чл.5. Органи на управление са:
1. Директор.
2. Заместник-директори.
3. Педагогически съвет.
Чл.6. (1) Орган за подпомагане и контрол на управлението е общественият съвет.
Дейността му се определя съгласно ЗПУО.
(2) Дейността на училището се подпомага от училищно настоятелство и комисии по
предложение и решение на Педагогическия съвет.
РАЗДЕЛ 3
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Чл.7. Образователният процес се осъществява в следните форми на обучение:
1. Дневна.
2. Самостоятелна.
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3. Индивидуална.
4. Комбинирана.
5. Дистанционна.
Чл.8. Учебната седмица е петдневна, съответстваща на работната седмица.
Чл.9. Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15-ти септември, като
включва два срока. В случай, че 15 септември е почивен ден, учебната година започва на първия
следващ работен ден.
Чл.10. (1)График на учебното време за учебната 2018/2019г.:
Първи учебен срок: от 17.09.2018г. до 04.02.2019г.
Втори учебен срок: от 06.02.2019г. до:
15.05.2019г. за XII клас /13 учебни седмици/;
31.05.2019г. за I – IV клас /14 учебни седмици/;
14.06.2019г. за V – VI клас /16 учебни седмици/;
28.06.2019г. за VII - XI клас /18 учебни седмици/.
(2) Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
Есенна: 01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл.;
Коледна: 22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл.;
Междусрочна: 05.02.2019г.;
Пролетна за I – XI клас: 30.03.2019г. – 07.04.2019г. вкл.;
Пролетна за XII клас: 05.04.2019г. – 07.04.2019г.
(3) Неучебни дни:
21.05.2018г. – ДЗИ по БЕЛ;
23.05.2018г. – втори ДЗИ;
(4) Дни за провеждане на НВО в VII клас:
17.06.2019г. – НВО по БЕЛ;
19.06.2019г. – НВО по математика;
21.06.2019г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)
(5) В графика на учебното време се включват дни за провеждане на училищни празници,
спортни прояви и други.
Чл.10а. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със
заповед на Министъра на образованието и науката.
(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл.154, ал.2 от
КТ обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са
учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.
(3) Кметът на общината след съгласуване с началника на РУО може да обявява до 3 дни за
неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени
обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.
(4) В случаите по ал.1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост
началникът на РУО създава организация за преструктуриране на учебното съдържание.
Чл.11. (1) Учебният час при дневна форма на обучение започва и завършва с биенето на
звънеца и е с продължителност на часовете съответно:
45 минути за V – XII клас;
40 минути за III – IV клас;
35 минути за I – II клас;
(2) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.
(3) Началото и краят на учебния ден и продължителността на почивките се определя със
заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година.
Чл.12. Форми на обучение:
(1) В самостоятелна форма може да се обучават:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по
реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
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(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на
годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна
форма.
(4) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават
обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение по чл. 106 от
ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след
решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
(6) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците
по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на този закон се осъществява контрол на всеки учебен
срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал. 6. В
комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.
Чл.13. (1) 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 или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си
за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от
ЗПУО;
5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.
(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или
изпити за определяне на срочна или годишна оценка.
(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО.
(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т. 1,
когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни
или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.
(5) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в
болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:
1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно
развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на
регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира
болницата;
2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се
обучава – когато са в същото населено място, в което е болницата;
3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2,
определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на
областта, на която се намира болницата.
Чл.14. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда
на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния
или индивидуалния учебен план.
(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по
индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици
с изявени дарби.
(3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:
1. ученик със специални образователни потребности;
2. ученик с изявени дарби;
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което
не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в
населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;
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4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от
разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването
се извършва след началото на втория учебен срок.
(4) В случаите по ал. 3, т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от
разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално
обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди
преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго училище – по реда на чл.
113, ал. 4, 6 и 7, или от приемащото училище – по реда на чл. 112, ал. 3 и 4 от ЗПУО.
(5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или
по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от училището – по реда
на чл. 111, ал. 2 – 5, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО.
(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или няколко
учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи
постиженията на неговите връстници. Индивидуалното обучение се осъществява от училището
по реда на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО.
Чл.15. (1) Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от V до
ХІІ включително за:
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 форма;
2. ученици със специални образователни потребности;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга
държава и не могат да посещават училище на нейната територия.
(2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни,
дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително.
(3) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на
професионално образование.
(4) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен
въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
(5) Обучението в дистанционна форма по ал. 4 за учениците със специални образователни
потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен
план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
(6) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните
информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове,
самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за
определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(7) Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което разполага
с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За обучението в
дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и
технологични средства.
РАЗДЕЛ 4
ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 16. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати
от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.
(2) Основните цели на оценяването са:
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на
потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;
2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към
подобряване качеството на образование.
(3) Оценяване се извършва:
1. в процеса на обучение;
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2. в края на клас или на етап от степен на образование;
3. при завършване на степен на образование.
Чл. 17. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз
основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на
текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират
срочни или годишни оценки.
(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците
в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за
общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната
подготовка.
(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по
индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати
компетентностите, заложени в нея.
(5) Изпитите са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката;
4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната
програма по учебен предмет за определен клас;
5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен
стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование;
6. държавни зрелостни.
Чл. 18. (1) 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.
(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното
обучение 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. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
5. индивидуално – за отделен ученик.
(3) В края на ІV, VІІ и Х клас се провежда национално външно оценяване за установяване
степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(5) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то
се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с
държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 19. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.
(2) Оценките, които може да се поставят, са "отличен (6)", "много добър (5)", "добър (4)",
"среден (3)", "слаб (2)".
(3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число,
качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за
оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките
по ал. 2.
(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ и в края на Х клас, както и
от държавните зрелостни изпити и от държавния изпит за придобиване на професионална
квалификация може да се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се
приравняват към оценките по ал. 2.
(6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.
(7) На учениците със специални образователни потребности, 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".
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(8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната
програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен
показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се
преустановява.
Чл. 20. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и
организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен
стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
РАЗДЕЛ 5
ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 21. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден
(3)" по всички учебни предмети, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в
задължителните и в избираемите учебни часове.
(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия
клас.
(3) 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 или комбинирана форма и неговата възраст е
съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.
Чл. 22. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул,
полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред,
определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на
учениците.
(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за
промяна на оценката, повтаря класа.
Чл. 23. (1) 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 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.
(2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна
форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при
условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост
допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.
Чл. 24. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко
учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на
оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без
ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 25. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.
(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има
годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно
развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния
учебен предмет.
(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма
по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна година той полага
изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.
Чл. 26. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се
явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб (2)".
Чл. 27. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава
удостоверение за завършен клас.
(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с
ученическа книжка.
Чл. 28. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за
завършен начален етап на основно образование.
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(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния
етап на основно образование.
Чл. 29. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование,
което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за
продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за
придобиване на професионална квалификация.
(2) Учениците по чл. 19, ал. 7, завършили обучението си в VII клас, получават
удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас
и на професионално обучение.
Чл. 30. (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен
първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си
във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на
професионална квалификация.
(2) Учениците по чл. 19, ал. 7, завършили обучението си в X клас, получават
удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в ХІ клас и
на професионално обучение.
Чл. 31. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват
право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация.
(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана
подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен
зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен
зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.
Чл. 32. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно
образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна
и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
(3) По свое желание лицето може да получи европейско приложение към дипломата за
средно образование на чужд език – английски, френски или немски.
Чл. 33. (1) По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни
държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети
Български език и литература, Чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански
или руски, Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно
образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и
икономика и Философия.
(2) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 е изучаван от ученика като
профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от
задължителните модули на профилиращия учебен предмет, изучавано в избираемите учебни
часове във втория гимназиален етап на средно образование.
(3) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 не е изучаван от ученика като
профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в
задължителните учебни часове в средната степен на образование.
(4) Зрелостникът може да положи допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния
предмет Български език и литература само ако е изучавал учебния предмет като профилиращ.
Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули
на профилиращия учебен предмет.
(5) Освен случаите по ал. 4 допълнителен държавен зрелостен изпит не може да се полага
по учебен предмет, по който зрелостникът е положил задължителен държавен зрелостен изпит.
(6) Допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Чужд език може да се
положи и по чужд език, различен от посочените в ал. 1, ако съгласно училищния учебен план
ученикът е изучавал съответния чужд език в първия гимназиален етап на средно образование и
като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование.
Чл. 34. (1) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от изпитите по
чл. 132, ал. 2 или някои от изпитите по чл. 132, ал. 3 от ЗПУО, по свое желание получава
удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование, което дава право на
професионално обучение. Удостоверението за завършен втори гимназиален етап не дава право за
продължаване на образованието.
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(2) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен
зрелостен изпит, придобива средно образование, ако е положил успешно задължителните
държавни зрелостни изпити, съответно държавния изпит за придобиване на професионална
квалификация. В тези случаи в дипломата за средно образование се вписват само успешно
положените допълнителни държавни зрелостни изпити.
(3) Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват на държавни зрелостни изпити и на
държавния изпит за придобиване на квалификация по професия без ограничение на възраст и на
брой изпитни сесии при спазване на юридическите актове, действащи към момента на явяването.
(4) Зрелостниците по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит, който
не са положили успешно. При всяко следващо явяване на държавен зрелостен изпит по
профилиращ предмет зрелостникът може да сменя избора си на учебен предмет при условията на
чл. 134, ал. 2.
Чл. 35. 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.
РАЗДЕЛ 6
УЧЕНИЦИ
Чл. 36. (1) Учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират профила и професията;
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за
изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията
си;
7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или
професия;
9. да участват в проектни дейности;
10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите
и за факултативните учебни часове;
11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване
на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при
изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на
общността;
13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището
чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с
правилника на училището по предложение на учениците.
(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от
Министерския съвет.
Чл. 37. (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 се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението им на
ученици и на добрите нрави.
5. да носят училищната униформа и отличителни знаци на училището;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол
и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
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8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си
книжка и бележника за кореспонденция;
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на училището;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на
учебните часове;
12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
13. да не използват технически и електронни средства по време на час без разрешение на
учителя. Училището не носи отговорност за изгубен, откраднат или повреден мобилен телефон и
други устройства.
14. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на
Закона за закрила на детето.
15. да опазва материално-техническата база на територията на училището. При повреда
щетите се възстановяват в срок от три дни от виновния или се заплащат в троен размер.
16. да опазва чистотата в училищните сгради и двор.
17. да спазва правилата за безопасност на труда и обучение и хигиената в класни стаи,
кабинети и учебни работилници и училищен двор.
18. да се движи спокойно по коридорите и стълбищата в училището, в дясно по посоката
на движение.
19. след биене на звънеца да заеме определеното му от съответния учител място в
класната стая/кабинета и да се подготви за час.
20. да участва активно в урочната дейност, да носи необходимите учебници и учебни
пособия.
21. да не напуска класната си стая при отсъствие на учител, докато главният дежурен
учител не установи чрез директора или заместник директор с какво ще се занимават в същия час.
22. да се явява в часовете по физкултура и труд и техника в установеното облекло.
Освободените от тези часове ученици присъстват в часа и участват в него съобразно лекарското
предписание и указание от преподавателя.
23. да посещава редовно учебните занятия.
24. дежурният в клас, вътрешният и външен дежурен спазват задълженията си,
определени от класния ръководител.
(2) Ученикът няма право да:
1. носи в училище пособия, вещи /ножове и др., спортни принадлежности/, които нямат
непосредствена връзка с учебните занятия за деня или пречат на провеждането им. При
нарушения учителят има право да отнеме тези вещи до края на учебната година. Училището не
носи отговорност за повредени или липсващи лични вещи, които нямат непосредствена връзка с
учебните занятия за деня.
2. влиза безпричинно в други класни стаи, кабинети, училищни работилници, както и в
учителската стая, дирекция, зам.дирекции и канцелария. При необходимост се обръща към
дежурния учител.
3. влиза в пререкания с ръководството, учителите и помощния персонал.
4. внася в училищната сграда семки и други продукти, които замърсяват класната стая и
коридорите.
5. носи наркотични средства за пласиране и употреба.
6. внася и гърми с бомбички и пиратки и други запалителни материали в сградата и
училищния двор.
7. води външни лица и ученици от други училища.
8. създава условия, застрашаващи живота и здравето на ученици и служители.
9. организира, участва или пропагандира идейно-политически, религиозни,
противодържавни дейности в рамките на училището.
10. отсъства от учебни занятия без уважителни причини.
11. взема дневници от учителската стая и пише в тях.
12. подправя медицински бележки и фалшифицира подписи на родители в ученическите
книжки.
13. бяга от учебни часове. При доказано организирано бягство от час учениците се
задължават да си подготвят учебния материал и се наказват от педагогическия съвет.
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14. публикува и/или разпространява в публичното пространство, включително интернет,
информация опетняваща името на училището или накърняваща достойнството на учители,
ученици и други лица.
15. използва
подслушвателни и записващи устройства в училище, както и да
разпространява по какъвто и да било начин записаното. При установено нарушение училището
подава сигнал до РУО и до РПУ на МВР
16. използва телефон по време на учебен час. Изключение се допуска за класовете в
основен и гимназиален етап, единствено с разрешение на учителя, при използване на ИКТ за
целите на урока. При нарушение апаратът се отнема до края на учебния ден и се уведомява
родителя
17. неизпълнението от ученика на задълженията му, предвидени в ЗПУО и в този
правилник е нарушение на училищната дисциплина.
Чл. 38. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по
неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
3. се обучава в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма и не се е явил да
положи съответните изпити в три поредни сесии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст,
директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация,
регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.
РАЗДЕЛ 7
ПЛАН-ПРИЕМ. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
Чл. 39. (1) Учениците постъпват в училището на местата, определени с училищния и с
държавния план-прием.
(2) Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в
първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап.
(3) Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците в
паралелките за профилирана подготовка в средните училища.
Чл. 40. 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. 41. (1) Приемането на учениците в I клас не може да се извършва въз основа на
проверка на способностите им.
(2) Приемането на учениците в VIII клас се извършва въз основа на резултатите от
националното външно оценяване.
(6) Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да
продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование в училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО при условия и
по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 42. Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до ХІІ клас се
определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното
образование
Чл. 43. (1) При преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат
приравнителни изпити.
(2) При преместването си учениците от VІІІ до ХІІ клас включително полагат
приравнителни изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище и
училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или
типови учебни планове.
Чл. 44. (1) Преместване на ученик e всeки случай на постъпване в друга паралелка на
същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 от ЗПУО.
(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.
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Чл. 45. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в
която иска да постъпи в приемащото училище.
Чл. 46. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен план-прием,
които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на
училището и в регионално управление на образованието.
Чл. 47. (1) Учениците може да се преместват, както следва:
1. от I до VI клас през цялата учебна година;
2. от VII до Х клас включително не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен
срок.
3. в XI клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия
профил при условия, че задължителните профилиращи предмети са еднакви.
4. в XII клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия
профил при условия, че задължителните профилиращи предмети са еднакви.
(2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас като при
преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които
са изучавали.
(3) Премествания извън случаите по ал. 1, т. 2-4 и ал. 2 се разрешават от началника на
регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото
училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.
Чл. 48. (1) Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием при
смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО.
(2) Не се изисква разрешение на началника на РУО по ал. 1, когато приемащото училище е
единствено в населеното място.
Чл. 49. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на
ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която
потвърждава възможността за записването на ученика.
(2) Служебната бележка по ал 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика
заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества
ученикът.
(3) До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът,
предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на
училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.
(4) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване
родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в
приемащото училище.
(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед
условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.
Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно
различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако
има такива.
(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на
училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
Чл. 50. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта
на директора на приемащото училище.
Чл. 51. Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми и
проекти, след завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение и
в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас или
етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация по
документи, издадени от училища на чужди държави.
РАЗДЕЛ 8
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
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Чл. 52. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно
с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.
(2) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на
позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на
ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност
за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
(3) 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 по ред, определен в държавния образователен
стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 52. (1) В училището има етичен кодекс на училищната общност, приет от
представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото
самоуправление.
(2) Етичният кодекс се поставя на видно място в училищната сграда и се публикува на
интернет страницата на училището.
Чл. 53. (1) На учениците в училището 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 всеки ученик.
(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детските градини и училищата
работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители.
Чл. 54. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.
(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където е ученикът – в
училището. В случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО – в домашни или в болнични условия.
Чл. 55. Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към
всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността
на училището и включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети;
3. допълнително консултуране по учебни предмети;
4. кариерно ориентиране на учениците;
5. занимания по интереси;
6. библиотечно-информационно обслужване;
7. грижа за здравето;
8. поощряване с морални и материални награди;
9. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
10. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
11. логопедична работа.
Чл. 56. (1) Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти
включва:
1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците -

обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители
за подобряване на работата им с децата в групата или с учениците в класа;
2. провеждане на регулярни срещи за:
а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на дете или ученик;
б) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и ученици,
насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
в) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и ученици,
насочени към превенция на обучителните затруднения.
(2) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които имат
системни пропуски по даден учебен предмет, които са напреднали по даден учебен предмет
и/или за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа. Потребностите от
допълнителното обучение се определят от учителя по предмета и координатора, а за учениците със
специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби - от екипа за подкрепа за
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личностно развитие на конкретния ученик. Когато допълнителното обучение по учебен предмет
провежда в учебни дни извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност до
учебни часа годишно. Допълнителното обучение по учебен предмет може да се провежда и по време
лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 учебни часа. За провеждане
допълнителното обучение директорът на училището уведомява родителите, които са задължени
осигурят присъствието на ученика.

се
80
на
на
да

(3) 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. 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. Класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнително
консултиране по учебните предмети. Времето за допълнително консултиране е част от работното време
на учителите.

Чл. 57. Кариерното ориентиране в училищното образование 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. 58. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на
компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите,
изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване
на умения за лидерство.
Чл. 59. 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. 60. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на учениците до
медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот.
Чл. 61. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи
постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси, за приноса им към
развитието на училищната общност, за постигнат напредък в образователния процес и при
условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото
образование.
(2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед може да
учредява награди за децата и учениците.
(3) Наградите могат да са морални и материални: грамоти; книги; поемане на разходи за
екскурзии, театрални постановки и други мероприятия, подходящи за възрастта на децата и
според възможността на училището;
Чл. 62. (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;
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. 63. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на
проблемното поведение се определят от училището и включват:
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал
проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;
3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник;
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните
умения за общуване и решаване на конфликти;
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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;
8. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията.
(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 64. (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, специализирано оборудване, 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 по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.
Чл. 65. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя от училището въз основа на оценката
на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в
училището.
(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от
ЗПУО..
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за
определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.
(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва
психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други
специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при
необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование
и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 66. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:
1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието,
обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.
Чл. 67. (1) В паралелка в училище може да се обучават до три ученици със специални
образователни потребности.
(2) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга паралелка, която да
осигурява същото по вид образование, броят на учениците в конкретна паралелка може да бъде
по-голям от посочения в ал. 1 след разрешение на началника на съответното регионално
управление на образованието. Предложенията за увеличаване на броя на децата или учениците се
правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО.
РАЗДЕЛ 9
САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ
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Чл. 68. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този правилник, в ЗПУО, в
нормативните актове по неговото прилагане, след изчерпване на останалите механизми за
въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на
учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка - при допуснати над 9 неизвинени отсъствия или грубо нарушение на
правилата в училище
2. преместване в друга паралелка в същото училище - в случай, че мерките за обща
подкрепа нямат положителен ефект
3. предупреждение за преместване в друго училище - при допуснати над 15 неизвинени
отсъствия и/или системни нарушения на правилата в училище
4. преместване в друго училище - при допуснати над 30 неизвинени отсъствия и/или
системни нарушения на правилата в училище
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици,
навършили 16-годишна възраст.
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го
отстрани до края на учебния час, съгласно утвърдената процедура /Приложение №1/
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на
правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в
учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на
ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното
поведение и се уведомява родителят.
(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване
на проблемно поведение.
Чл. 69. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага,
когато това налага промяна на профила, професията или специалността.
(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се
прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(3) Мерките по чл. 68, ал. 2 и 3, както и санкциите "предупреждение за преместване в
друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете от
началния етап.
(4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.
(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или
нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
Чл. 70. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 68,
ал. 1. Мерките по чл. 68, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 68, ал. 1.
(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при
извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните
особености на ученика.
Чл. 71. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище",
"предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и
"преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни
дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
Чл. 72. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище"
се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния
ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на
педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл. 68, ал. 3 се налага със заповед на директора.
Чл. 73. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 68, ал. 1 директорът
задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 68, ал. 1, т. 3 – 5 – и съответните
териториални структури за закрила на детето.
(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.
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(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 или на педагогически
съветник.
(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение,
както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 68 се определят с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 74. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от
предложението по чл. 203 от ЗПУО.
(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,
а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на
регионалното управление на образованието.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.
259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 75. (1) Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния
картон и в бележника за кореспонденция на ученика.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава
обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на
регионалното управление на образованието.
(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго
училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна
форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за
отличен успех.
(4) При налагане на мярката по чл. 68, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията
на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището
създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за
общуване.
(5) При налагане на мярката по чл. 68, (2) за времето на отстраняване на ученика не се
отбелязват отсъствия, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата
книжка.
Чл. 76. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или
предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка
в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в
паралелката или в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.
РАЗДЕЛ 10
ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 77. (1) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният
ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето,
и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.
(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се
вписва в ученическата книжка.
Чл. 78. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните
случаи:
1. по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено
потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от
спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади,
фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от
родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
16

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от
родителя до класния ръководител. Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако
това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по
имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището
въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за
отсъствието. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика,

родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава
заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището
въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни
причини.
5. 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. 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.
6. Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в
случаите по т. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.

(3) Отсъствие на ученик от учебен час, извън посочените уважителни причини, е
отсъствие по неуважителна причина.
Чл. 79. (1) Санкциите по чл. 68., ал. 1 може да се налагат и за допуснати отсъствия, извън
случаите по чл. 78.
(2) Санкциите по чл. 68., ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат и за допуснати повече от 15
отсъствия по неуважителни причини през учебната година.
Чл.81. Отсъствия, за които родителят не е предоставил оправдателен документ на
класният ръководител или директора в срок до 7 календарни дни от завръщането на ученика в
училище, се отчитат като отсъствия по неуважителна причина.
Чл.82. (1) Закъснение на ученика до 20 минути за учебен час се отчита за 1/2 (една втора)
отсъствие без уважителни причини, а закъснение на ученика над 20 минути се отчита като 1
(едно) отсъствие без уважителни причини.
(2) Не се отчита 1/2 отсъствие само за първия учебен час единствено за ученици,
пътуващи от други населени места, след подадена писмена молба от родителя.
Чл.83. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне
на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището
по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията
за завършване на учебния срок /или учебната година/.
(2) За ученик, обучаван в дневна и комбинирана форма, чиито отсъствия за една учебна
година са повече от 25% от годишния норматив по даден предмет, начинът на приключване на
срока /учебната година/ се определя с решение на ПС.
(3) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални
образователни потребности не се отразява на формирането на срочна и годишна оценка.
РАЗДЕЛ 11
РОДИТЕЛИ
Чл. 84. (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. 85. 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;
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2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с
другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете
страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в
училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното
развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
Чл. 86. (1) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват
своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето 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, като с
подписа си в ученическата книжка и уведомителни писма от училището удостоверяват, че са
запознати;
4. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на
училището при записване на ученика и в началото на всяка учебна година;
5. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от
страна на 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;
8. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло, във вид или състояние, които
не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
9. в началото на всяка учебна година да предоставят на класния ръководител актуална
информация за контакт: постоянен адрес, адрес по местоживеене, телефонен номер, електронна
поща, а също и служебен телефонен номер и служебен адрес за свързване в случаите на спешна
неотложност;
10. родителите са длъжни своевременно да уведомяват класния ръководител за всяка
настъпила промяна в информацията за контакт;
11. при отсъствие на ученика от училище, родителят е длъжен да спазва разпоредбите,
описани в раздел „Отсъствия на ученика” на настоящия правилник.
(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал.
1, т. 2 от ЗПУО, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО, да осигурят
необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой
избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на
детето.
РАЗДЕЛ 12
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Чл. 87. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно
принципите и целите, определени в ЗПУО;
3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си
задължения;
5. да повишават квалификацията си;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
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1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните
образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на
други дейности, организирани от институцията;
3. да спазват и изпълняват процедурите и правилата за действие в случаите на тормоз и
насилие сред учениците съгласно Механизъма за противодействие на тормоза и насилието в
институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение №2);
4. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното
образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
5. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно
развитие на училището и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел
подобряване качеството на образованието им.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците,
родителите, административните органи и обществеността.
(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти,
заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител имат право
на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с
наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на
финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната
институция.
(5) Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън
местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от
местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота при условия и по
ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с
министъра на финансите.
(6) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които
през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически
специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на
предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по
чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.
Чл. 88. (1) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически специалист не може
да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 от
ЗПУО и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи в детската градина или
в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със
средства от училищното настоятелство.
(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на
изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици
за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка
на децата и учениците.
(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист
подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу
заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е
извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 от ЗПУО и чл. 187, ал. 1,
т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият
специалист е работил в детската градина или училището в същия период.
(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава
декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от
тях или от родителите им.
(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на
декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите
специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.
РАЗДЕЛ 13
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл. 89. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически
въпроси в училището е педагогическият съвет.
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(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и
заместник-директорите без норма на преподавателска работа.
(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.
(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват
представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва
училището, ученици, както и други лица.
(5) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани
писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на
педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които
предстои да бъдат обсъждани.
Чл. 90. (1) Педагогическият съвет в училището:
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея
план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 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 правилник случаи;
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на
училищната общност;
15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на
усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел
подобряване на образователните резултати. Тематичните заседания се провеждат за обсъждане на
резултатите от входното ниво на учениците, в края на първи и на втори учебен срок;
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на
училището.

РАЗДЕЛ 14
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Чл. 91. (1) С цел създаване на условия за активна и демократично функционираща общност
към училището се създава обществен съвет.
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански
контрол на управлението му.
Чл. 92. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един
представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици от
съответната институция.
(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. 93. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като
задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне
трима представители на ученическото самоуправление.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и
представител на настоятелството.
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(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията,
на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на
юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл. 94. (1) Директорът на детската градина или 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. 95. (1) Общественият съвет в училището:
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за
изпълнението ѝ;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на „Програмата за превенция
на ранното напускане на училище” и „Програма за предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи” и при обсъждане на избора на ученически
униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа
на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и инспектирането на
училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите
разходи, както и за отчета за изпълнението му;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към
края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
училището;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда
на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и
учебните комплекти;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира
нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.
(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви
за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане едагогическият
съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
Чл. 96. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се
уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

РАЗДЕЛ 15
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 97. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително училищно
образование, в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително
училищно образование, записани в дневна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в
училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение
по чл. 124, ал. 2 от ЗПУО, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до
500 лв.
(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни
лица, определени от кмета на общината.
(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от
него длъжностно лице.
(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и
се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
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… и БОГ ДА НИ ПАЗИ!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ:

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР: / n /
/Ели Виденова/

1. Иванка Панайотова/ n /
/председател на СО/
2. Красимира Илиева / n /
/зам.председател СО/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „Д-Р П.БЕРОН”
ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ЧАС
Настоящата процедура описва процеса на регистриране и докладване на случаи на
отстраняване на ученици по чл. 68 (2) от Правилника за дейността на училището, както и
последващите действия и мерки. Тя се прилага при всички случаи, когато учител реши да
приложи цитирания член от правилника.
Из „Правилник за дейността на училието”:
Чл. 68 (2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят
може да го отстрани до края на учебния час, съгласно утвърдената процедура, Приложение №1.
Чл. 75 (4) При налагане на мярката по чл. 68, ал. 2 ученикът няма право да напуска
територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката
училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните
им умения за общуване.
Чл.75 (5) При налагане на мярката по чл. 68, (2) за времето на отстраняване на ученика не
се отбелязват отсъствия, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в
ученическата книжка.
Отстраняването от час е сериозен акт и е обосновано, в случай че произтича от сериозни
причини. Когато отстраняването е наложено в интерес на останалите ученици, за да може урокът
да продължи, тази мярка трябва да има ясно и недвузначно възпитателно въздействие.
При отстраняване ученикът трябва да бъде поет от служител в училището и процедурата
да бъде отразена писмено в документ, който да достига до директора, а в негово отсъствие –
дежурния заместник-директор. Упълномощен от директора да поеме отстранения ученик е
педагогическия съветник.
Процедурата е следната:
1.Придружаване на ученика до кабинета на педагогическия съветник от „придружител”,
заедно с „Регистрационната карта при отстраняване от час” с попълнени полета 1,2,3;
2. Разговор с педагогически съветник с цел да се изясни ситуацията, да се осъзнаят
последствията от постъпката и да се определят задължителни последващи действия – домашна
работа, упражнения, които ще бъдат представени за проверка или не; обсъждане на ситуацията с
учителя, и/или директора, за да се планира индивидуално проследяване, колективно обсъждане
за това какво да се направи, за да не се повтаря ситуацията.
3. В училището е въведен документ, който съдържа:
От учителя се попълват: причина за отстраняването; работа, която ученикът трябва да
изпълни, свързана с пропуснатото учебно съдържание.
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От педагогическия съветник: мнение по случая. Педагогически съветник изпраща
уведомително писмо до родителя, съдържащо причината за отстраняването; работата, която
ученикът трябва да изпълни, свързана с пропуснатото учебно съдържание; мнението на
педагогическия съветник.
При две отстранявания от час за една учебна година ученикът се насочва към Училищния
екип за подкрепа на личностно развитие.
СУ “Д-р Петър Берон” гр. Костинброд
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧЕНИК ОТ ЧАС
Трите имена на ученика: ..................................................................................................
Клас: ........................

Учебен предмет: ......................................................................

Дата: ........................

Време на отстраняване: ........ часа ........ мин.

Име на учителя: ....................................................... Подпис на учителя ...................................
2.Причина за отстраняването: (попълва се от учителя)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
3.Работа, която ученикът трябва да изпълни: (свързана с пропуснатото учебно съдържание)
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4.Мнение
на
педагогическия
съветник:
..........................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Учител: ...........................................

Ученик: .....................................

Педагогически съветник: ......................................
Директор: ..........................................

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „Д-Р П.БЕРОН”
ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ
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НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ В СУ „Д-Р П.БЕРОН”
В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ
ПРОЦЕДУРА ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА СИТУАЦИИ НА ТОРМОЗ


За ученици, жертва на тормоз, всеки има възможност да извести на електронна поща
на училището sou_pberon_kbrod@abv.bg .



Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми
и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.



Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на тормоз между деца, е длъжен да
информира училищното ръководство и да регистрира в Дневника за случаите на тормоз
конкретната ситуация, съгласно изискванията на Класификацията на нивата и формите
на тормоз.

РЕГИСТРИРАНЕ НА СИТУАЦИИ НА ТОРМОЗ


Ситуациите на тормоз от първо ниво, които учителят/класният ръководител
разрешава сам по метода на възстановяване на щетата, се отбелязват в дневника на
паралелката като дейности за обща подкрепа. Работата с родителя се регистрира в
дневника на паралелката като дейности за обща подкрепа.



Ситуациите на тормоз от първо ниво, за които е потърсено съдействие от
педагогически съветник/училищен психолог, се регистрират в Дневника на
педагогически съветник/училищен психолог. Учителят, станал свидетел, описва случая
в доклад до педагогически съветник/училищен психолог с цел да се проследи
развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция.



Създава се Дневник със случаи на тормоз за регистриране на случаи от второ и
трето ниво. Учителят, станал свидетел на ситуацията, вписва информацията в Дневника
и изготвя доклад по случая. Докладът се подава към Координационния съвет за оценка и
анализ на риска от продължаване на насилието, проследяване на развитието на случая
във времето, за планиране на подходяща интервенция и вземане на решение за
последващи мерки.

 Дневникът съдържа следните реквизити:
„дата“, „клас“, „участници“, „вид насилие и ниво“, „какво е предприето като действие”,
„подпис на служителя“.
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ
Важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а само за игра или
приятелско премерване на сили между учениците. За целта е необходимо да се наблюдава
поведението на учениците, включително и на тези, които само присъстват, без активно да
участват.
Ако учениците се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги, като при това се
смеят, разменят си ролите и позициите и никой от тях няма видимо доминиращо положение, а
околните не им обръщат особено внимание, то вероятно става дума за игра.
Ако един от учениците е видимо напрегнат, не се усмихва, опитва се да се махне, ако
ролите не се сменят, а другият ученик е в постоянно доминираща позиция и това поведение
привлича вниманието на околните, то вероятно става дума за тормоз. По-голяма част от
ситуациите на тормоз следва да бъдат овладени от учителите, а някои – от самите деца. Всяка
намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.
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Първа стъпка: Прекратяване на ситуацията на насилие и тормоз



Задължение на всеки учител и служител е да се намеси, за да прекрати
ситуация на насилие и тормоз, на която е станал свидетел или за която е получил сигнал (от
дете, родител или друг учител или служител на училището).



В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се
прекрати физическият контакт между тях незабавно; когато има опасност за живота на
детето, неговото здраве и физически интегритет може да се използва разумна физическа
сила под формата на избутване, издърпване, задържане на място.

 Задължително е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо
поведение.

 Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или
да се изяснява ситуацията. Това следва да се случи на по-късен етап. Не е добре да се
разпитва за подробности и детето, което е потърпевшо, особено в присъствието на детето,
което е нанесло насилието/тормоза и на други деца, защото това може да урони неговото
достойнство.



Спонтанна реакция на възрастните е заставането на страната на
„жертвата“ и наказание на „насилника“. Ключово при интервенцията на възрастните е
приемането на разбирането, че детето – обект на тормоз, не се нуждае от състрадание, а
детето – извършител на тормоз, не се нуждае от наказание, особено такова, което го
унижава, а от състрадание, за да може то да развие това чувство към другите. Счита се, че
липсата на състрадателност е една от основните причини, поради която се упражнява
тормоз.



Фокусът на интервенцията трябва да бъде насочен към децата-свидетели
на насилието, към средата, а не към активните участници и потърпевшите в ситуацията на
насилие.
Втора стъпка: Реакция спрямо детето, което е упражнило тормоз

•

Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената
вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата или да се наложи друга
мярка.

•

Подходът за възстановяване на щетата се прилага от класния ръководител. Той се
основава на принципа, че „всяка щета, нанесена на друг, трябва да бъде възстановена” и
включва съответните действия в тази посока.

•

Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че хората правят грешки.
Грешките следва да бъдат поправени, като същевременно не се налагат наказания. Този
принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо поведение и за позитивно
решаване на проблема. Възстановяването на щетите успешно може да се прилага за
материални и за нематериални щети.

•

Подходът изисква време и по-задълбочен разговор с детето. Важно е учителят със
спокоен и умерен тон, както и с държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на
поведение, а не в личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се
възстановят ценностите, към които цялото училище се придържа, а не за да бъде наказан.
Ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с
ученика, а ученикът сам избира и решава как ще поправи грешката си, с което отново ще се
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възстанови нарушената ценност. С това негово решение трябва да се съгласи и ученикът,
който е бил потърпевш от тормоза.

•

Важно е класният ръководител да изслуша детето. Не е желателно детето да се изслушва
съвместно с потърпевшото дете. След изясняване на ситуацията и постигане на
договореност, класният ръководител за определен период от време проследява поведението
на децата и дава обратна връзка.

•

Класният ръководител може да потърси съдействие и от другите учители, които също да
проследяват
поведението
на
децата
и
да
реагират
своевременно.
Психологът/педагогическият съветник също може да подпомогне работата на учителя като
наблюдава детето във взаимоотношенията му с другите деца и даде насоки за действията и
мерките, които учителят да предприема при необходимост. При преценка ученикът може да
бъде насочен към консултации с педагогически съветник/училищен психолог или детето и
неговите родители да бъдат насочени към програми и услуги в общността.
Трета стъпка: Реакция спрямо дете, обект на тормоз

Работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране у тях на
умения за справяне с подобно поведение.
•

Важно е класният ръководител да поговори с детето по възможност още същия
ден, за да разбере какво точно се е случило. Ако е необходимо, отделни факти могат
допълнително и дискретно да бъдат проучени;

•

Погрешно е открито и публично пред другите ученици да се оказва подкрепа на
потърпевшия ученик, защото това допълнително ще урони достойнството му пред неговите
съученици;

•

При този първи разговор е важно да се предложи на ученика подкрепа, като се
остави сам да определи какво точно ще му помогне да се почувства сигурно;

•

Подчертава се поверителността на разговора като се спомене кои ще бъдат
уведомени за случилото се;
Никога не трябва да се предлага среща между ученик – жертва на насилие и
неговия мъчител, с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи могат да доведат до
неблагоприятни последствия;

•

•

Класният ръководител наблюдава ученика в следващите дни, за да се увери как се
чувства и при необходимост отново разговаря с него.
Четвърта стъпка: Реакции спрямо наблюдателите



Не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява ситуация на тормоз, като
всички, които са присъствали, следва да видят какво се прави съгласно правилата на
училището;



Класният ръководител/учителят изтъква тези, които са се намесили в защита
ценностите на училището. На останалите се споделя очакването да направят същото, ако се
случи в бъдеще;



Насърчават се отговор на насилието с думи, търсене на помощ и съобщаване за
случая;
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Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното дете;



В случай на тежък инцидент се предприема кризисна интервенция в групов
формат. Тя се провежда от педагогически съветник/психолог в затворено пространство, в
което не се допускат нови лица, за да се даде възможност да се вентилират емоциите и да се
свали напрежението.
Включване на родителите

 Във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото се, както и
за предприетите от училището действия и мерки за разрешаване на ситуацията.
 В разговора е важно да се акцентира върху необходимостта родителите да не критикуват
другия ученик, а да се опитат да погледнат на ситуацията през погледа на
противоположната страна.
 Родителите трябва да бъдат запознати, че критиките и обидите към другия ученик от тяхна
страна само ще задълбочат конфликта. От разговора могат да бъдат изведени конкретни
договорки кой какво може да предприеме и какво се очаква като резултат.
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА НАСИЛИЕ НА УЧЕНИК СРЕЩУ
СЛУЖИТЕЛ

Действието се прекратява незабавно от възрастен. Оказва се помощ в случай на пострадал;

Ученикът се отделя до успокояването му. Осъществява се психологическо консултиране;




Уведомяват се родителите на ученика;
Педагогически съветник/ психолог прави оценка на проблема и поведението за целите на
вземане на решение за последствията от ПС;

Прави се план за работа с ученика.
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА НАСИЛИЕ НА ВЪЗРАСТЕН СРЕЩУ
УЧЕНИК
●
●

Незабавно се подава сигнал към ОЗД и/или полицията;
С ученика разговаря психолог или педагогически съветник, който прави оценка и изготвя
становище.

ИНИЦИИРАНЕ НА РАБОТА ПО СЛУЧАЙ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАСОЧВАНЕ НА
СЛУЧАЙ КЪМ ВЪНШНИ СЛУЖБИ
При случаи от трето ниво, както и по преценка при случаи от второ ниво, незабавно се
уведомява Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето” - ОЗД) и/или
полицията. При становище от координационния съвет в училището за иницииране на работа по
случай или ако не се свика Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи
на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна
интервенция, психологът следва да инициира работа по случай с детето в училището.
Всеки служител в училището е длъжен при установяване на случай на насилие и
тормоз незабавно да уведоми директора на институцията.

27

Съгласно Закона за закрила на детето (чл. 7, ал. 1) „Лице, на което стане известно, че дете
се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане”,
Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
Съгласно ал. 2 „Същото задължение има и всяко лице, на което това 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,
директорът на институцията следва да бъде незабавно уведомен. От страна на институцията
сигналът се подава от директора.
В случай на подозрение за ситуация на тормоз, всеки служител в институцията може да
проведе консултация, като се свърже с Националната телефонна линия за деца и разговаря с
консултант на телефон: 116 111, а в ситуации на кибернасилие и кибертормоз - с Националния
център за безопасен интернет на телефон: 124 123 или чрез сайта: www.safenet.bg .
Към Държавната агенция за закрила на детето функционира Национална телефонна
линия за деца 116 111, която работи 24 часа в денонощието. Линията е с национално покритие,
достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за обаждащите се, независимо
дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Националната телефонна линия за деца
предоставя консултиране, информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с
деца. Към нея при необходимост могат да се обръщат за съдействие и професионалисти. В
случаи, касаещи насилие и тормоз в интернет (кибернасилие и кибертормоз), сигнал може да се
подава към Националния център за безопасен инетрнет. Към центъра функционира
консултативна линия, отворена в работните дни между 10,00 и 16,00 часа на телефон: 124 123,
имейл: helpline@online.bg и чат в сайта: www.safenet.bg. Консултациите на линията са анонимни
и на нея могат да се свързват както деца, така и професионалисти и родители.
Сигнал може да бъде подаден и към националния телефон за спешни повиквания: 112.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (чл. 10, ал. 5) в случаите,
отнасящи се до насилие над дете, се разглеждат и анонимни сигнали.
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