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Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и реда за провеждане на образователно - 

възпитателния процес в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово, правата и задълженията 

на участниците в него съобразно Закона за предучилищното и училищното образование. 

(2) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.  

(3) Участниците в процеса на образованието са учениците, учителите, директора и другите 

педагогически специалисти, както и родителите.  

Чл. 2. Правилникът е задължителен за всички участници в процеса на училищното 

образование. 

Чл. 3. Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение, възпитание и социализация 

при пълно зачитане и уважение на човешката личност.  

 

Глава втора 

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

 Чл. 4. СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово е общинско училище, в което учениците  

не заплащат такси за обучението си  и  ползват безплатно училищната база. То 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 придобиване на 

степен на образование.  

Чл. 5. Собственик на училището е Община Смядово. Общината предоставя материалната база 

на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление. 

Чл. 6. СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово е средищно училище. В него се обучават 

ученици от І до ХІІ клас, живеещи на територията на Община Смядово. В него могат да се 

обучават и ученици от други общини. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово могат да 

се обучават и чужди граждани. 

Чл. 7. (1) Според вида на подготовката училището е неспециализирано. 

(2) Според степента на образование училището е средно. 

Чл. 8. Обучението и възпитанието на учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. 

Смядово се провежда на  книжовен български език. 

Чл. 9. Образованието в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово е светско и не допуска  

налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация 

на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 

 

Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

I. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  

Чл. 10. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и 

започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст 

на детето. 

Чл. 11. (1) В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. 
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(2) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на 

навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за 

училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование. 

Чл. 12.  Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, 

когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено 

по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.  

 

II. СТЕПЕН, ЕТАП И ВИД НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Чл. 13. Училищното образование според степента е основно и средно. 

Чл. 14. Основното образование се осъществява в два етапа – начален и прогимназиален. 

Чл. 15. (1) Според училищната подготовката училищното образование в СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ гр. Смядово е общо, профилирано и професионално.  

(2) Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на 

общообразователната и разширената подготовка.  

(3) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни 

учебни предмети.  

(1) Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователна, 

разширена и профилираната подготовка.  

(2) Профилираната подготовка обхваща задълбочени компетентности в даден профил, 

определени с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка. 

(4) Професионалното образование се осъществява чрез общообразователна и професионална 

подготовка. То може да се допълва и чрез разширена подготовка.  

(2) Професионалната подготовка осигурява постигането на държавния образователен 

стандарт за придобиването на квалификация по професия.  

(5) Професионалната подготовка в училищното образование се осъществява в двата 

гимназиални етапа на средната степен на образование.  

(6) Професионалната подготовка обхваща компетентности, необходими за:  

1. придобиване на професионална квалификация по професия от списъка по чл. 6;  

2. придобиване на правоспособност за определени професии, упражняването на които 

изисква такава, включително за регулирани професии.  

(7) Професионалната подготовка за всяка професия е обща, отраслова, специфична и 

разширена.  

(8) Професионалната подготовка за всяка професия включва теория и практика на 

професията.  

Чл. 16. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.  

(2) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка, се определят с 

училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на 

училището.  

(3) Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в 

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 
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професионална подготовка в съответствие с интересите и възможностите на учениците и с 

възможностите на училището. 

Чл. 17. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите 

на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.  

(2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната 

подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от 

учениците според интересите им и се определят с училищния учебен план.  

Чл. 18. (1) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.  

(2) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед 

на директора.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ  

Чл. 19.  (1) Училищното образование се организира в последователни класове.  

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

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

обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната и 

самостоятелната форма на обучение.  

Чл. 20. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна форма на обучение, в 

зависимост от броя им се организират в паралелки или групи.  

(2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се 

поставят след номера на класа.  

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи 

или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от различни 

класове.  

(4) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се 

допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.  

 

IV. УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ  

Чл. 21. (1) Училищното образование се организира в учебни години.  

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

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

(3) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се 

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

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

ученика, който се подготвя самостоятелно за тях. 

(5) Учебната година включва два учебни срока. 

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

(7) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на 

образованието и науката. 

(8) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица. 

(9) Учебният ден за всички класове - от І до ХІІ клас, започва в 8.00 часа. 

(10) Продължителността на часовете и почивките между тях определят дневното разписание 

на училището. 
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(11) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 

1. тридесет и пет минути - в I и II клас; 

2. четиридесет минути - в III–IV клас; 

3. четиридесет минути – в V–XII клас – на основание чл. 7 ал.7 от Наредба за организация на 

дейностите в училищното образование.  

(12) Продължителността на учебния час по ал. 9, т. 1 - 3 се отнася и за часа на класа и за часа 

за организиране и провеждане на спортни дейности. 

(13) Почивките между учебните часове в училището за всички класове са с продължителност 

10 минути след всеки учебен час, с изключение на почивката след ІІ учебен час, която е 20 

минути.  

(14)Учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително включва 

и пет дни за проектни и творчески дейности, в т.ч. и за посещения на културни институции, 

за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, училището или 

между училищата, които може да се планират като последователни в рамките на една 

седмица след приключването на учебните занятия по учебен план или на няколко пъти през 

двата учебни срока. 

Чл. 22. (1) Седмичното разписание се разработва в съответствие с наредбата на министъра на 

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

началото на всеки учебен срок. 

(2) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на класа. 

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

учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището. 

Чл. 23. Неучебното време включва: 

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

2. ваканциите; 

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

Чл. 24. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и 

лятна ваканция. 

Чл. 25.  (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със 

заповед:  

1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;  

2. неучебните дни;  

3. началото и края на втория учебен срок. 

Чл. 26. (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 

Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените 

работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.  

(3) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на 

празника на общината кметът на общината може да обявява до три учебни дни за неучебни в 

една учебна година. 

(4) Директорът на училището, след решение на ПС, може да обявява до три учебни дни в 

една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на РУО. 
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Чл. 27.  (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по 

време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни 

институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от 

Закона за туризма. 

(2) Ред и начин на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции: 

1. В срок до 10 дни преди съответното мероприятие учителят, който го организира,  писмено 

информира директора на училището. 

2. Директорът разрешава провеждането на мероприятието след като определеният със 

заповед ръководител на учениците в срок до 5 дни преди мероприятието представи списък на 

участниците, информирано писмено съгласие на родител за участие в мероприятието, 

проведен инструктаж и застрахователна полица. 

3. Уведомяването на родителите се извършва от определеното за ръководител лице. 

4. Информираното писмено съгласие на родителя се представя лично от родителя на 

ръководителя. 

5. Информираното писмено съгласие се предава от ръководителя на директора в срока по т.2. 

Чл. 28. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна.  

(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до  VІІ 

клас при желание на родителите.  

(3) Учебните часове за учениците от I клас се провеждат само преди обяд. 

 

V. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  

Чл. 29. (1) Формите на обучение, организирани в СУ „ Св. св. Кирил и Методий” гр. 

Смядово, са: 

1. дневна;  

2. индивидуална;  

3. самостоятелна;  

4. комбинирана; 

5. дистанционна. 

(2) Ученик не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.  

(3) Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от ПС. 

Чл. 30. (1) Формата на обучение се избира от родителите на малолетните ученици, а за 

непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители. 

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

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта 

за съответния клас;  

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

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

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

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

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

при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.  

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

обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл. 

190, ал. 1 от ЗПУО извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище 

относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на 

обучение се прави от ученика или родителя.  

Чл. 31. (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи.  

(2) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен 

ученик.  

(3) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни 

учебни предмети – за отделен ученик.  

Чл. 32. (1) За записване в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана 

форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до 

директора на училището.  

(2) Учениците, които желаят да се запишат в индивидуална, самостоятелна или комбинирана 

форма на обучение в паралелките, формирани при условията на държавния или 

допълнителния план-прием, следва да отговарят на изискванията за участие в приема. 

(3) За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на 

обучение директорът на училището издава заповед. 

Чл. 33. (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна, или 

комбинирана форма на обучение могат да променят формата на обучението си преди 

началото на учебната година  

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

преминава: 

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

2. от комбинирана в дневна форма на обучение; 

3. от индивидуална към дневна форма на обучение.  

(3) За промяна на формата на обучение директорът издава заповед. 

Чл. 34. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или 

модули. 

(2) В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация 

на учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

Чл. 35. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и 

текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира 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, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни 

дни; 

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за 

един или повече класове; 
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3. ученици с изявени дарби; 

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от 

ЗПУО; 

5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО. 

(3) Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план. 

(4) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на 

основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището. 

(5) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка. 

(6) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, 

когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни 

условия. 

Чл. 36. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за: 

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, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното 

управление на образованието. 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърдения училищен учебен план. 

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

учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с 

изключение на учениците по ал. 2, т. 2. 

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

(6) Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, е изпит за 

определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по 

съответния учебен предмет, изучавано през учебната година. 

(7) Когато получената оценка на изпит за определяне на годишна оценка е слаб (2) или 

ученикът не се е явил, ученикът се явява на поправителен изпит. 

(8) През учебната година за учениците в самостоятелна форма на обучение се организират 3 

изпитни сесии - една редовна и две  поправителни, както следва: 

1. За учениците от ХІІ клас: 

- редовна сесия – м.март/април 

- първа поправителна сесия – м. април/май 

- втора поправителна сесия – м.август  

2. За учениците от VІІ клас: 

- редовна сесия – м.юни 

- първа поправителна сесия – м. юли 

- втора поправителна сесия – м.август  

3. За учениците от ІV, V и VІ клас:  
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- редовна сесия – м. април/май 

- първа поправителна сесия – м. юни 

- втора поправителна сесия – м.август  

4. За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас:  

- редовна сесия – м. май/юни 

- първа поправителна сесия – м. юни/юли 

- втора поправителна сесия – м.август  

(9) Редът за организиране на сесиите се определя със заповед на директора преди всяка 

конкретна сесия. 

(10) За лица, навършили 16 години  се допуска обучение за завършване на два класа в една 

година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4 от 

ЗПУО. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, 

предвидени за завършване на предходния клас. 

(11) Редът за организиране на сесии за завършване на два класа в една година се определя със  

заповед на директора, като завършването на първия от класовете е до 30 май. 

(12) Изпитните сесии за учениците по ал.10 се провеждат, както следва: 

1.  редовна - през м. март 

2. първа поправитела – м. април/май 

3. втора поправителна – м. май 

Чл. 37. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 

дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния 

или индивидуалния учебен план.  

(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 

индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за 

ученици с изявени дарби.  

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

1. ученик със специални образователни потребности;  

2. ученик с изявени дарби;  

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

се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че 

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

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

разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако 

преместването се извършва след началото на втория учебен срок.  

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

разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално 

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

преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго училище, или от 

приемащото училище.  

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или 

по няколко учебни предмета.  
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(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или няколко 

учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, 

надвишаващи постиженията на неговите връстници.  

Чл. 38. (1) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на 

информационните и комуникационните 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. 

(2) При организация на обучението по ал. 1 ученикът и учителят са разделени по 

местоположение, но не непременно и по времe.  

(3) За прилагане на дистанционната форма на обучение училището:  

1. разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с ДОС за 

физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;  

2. осигурява уеб-базирана система за публикуване на училищния учебен план, на седмичното 

разписание, на електронните уроци, на домашните задачи и проекти, за регистрация на 

учениците и учителите;  

3. електронните уроци се публикуват на уеб-базираната система в зависимост от седмичното 

разписание на паралелката.  

(4) Дистанционната форма на обучение 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. 

(5) 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 клас 

включително.  

6.Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз 

основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.  

(7) За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява 

необходимите технически и технологични средства.  

(8) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на 

професионално образование. 

(9) 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.  
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(10) Ежегодно в срок до 30 юни училищата заявяват в регионалното 

управление на образованието възможността да осигуряват дистанционна 

форма на обучение по етапи и степени на образование, както и изпитите по чл. 31, ал. 4.  

(11) Началникът на регионалното управление на образованието ежегодно до 15 юли обявява 

на интернет страницата на регионалното управление на образованието информация за 

училищата от областта, които осигуряват дистанционна форма на обучение.  

(12) Учениците подават заявления за дистанционна форма на обучение само в училища, 

които организират тази форма.  

(13) Учениците по ал. 4, т. 4 при подаване на заявление представят документ, удостоверяващ 

липсата на възможност да посещават училище на територията на държавата, в която 

пребивават трайно.  

(14) Ученикът, пожелал дистанционна форма на обучение при 

постъпване в началото на етап или степен на образование, следва да отговаря на същите 

условия за прием, както и учениците в дневна форма за съответния етап или по степен на 

образование. 

 

VI. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ  

Чл. 39. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите 

резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им 

реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката. 

Чл. 40. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите – в 

процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или степен на 

образование. 

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. приравнителни; 

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 

3. за промяна на оценката; 

(4) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка; 

3. изпити за промяна на окончателна оценка на гимназиален етап на средно образование. 

Чл. 41. (1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се 

поставя оценка. 

(2) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде: 

1. текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учебни цели и 

осигурява текуща информация за резултатите от обучението на ученика; 

2. срочна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на учебния 

срок; 

3. годишна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на учебната 

година; 
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4. окончателна оценка – установява степента на постигане на резултатите от обучението в 

края на гимназиален етап. 

(3) Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя след полагане 

на изпит, в случаите когато тя не е слаб (2), не може да се променя. 

Чл. 42. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да 

се поставят, са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2). 

(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати 

от обучението, е: 

1. отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В 

знанията и уменията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 

правилно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно 

при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят 

до краен резултат; 

2. много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми. Показва незначителни пропуски в знанията и уменията си. Усвоил е новите 

понятия и като цяло ги използва правилно. Доказва придобитите компетентности при 

изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са 

изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени 

и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем 

точен; 

3. добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми. Показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в 

познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации. 

Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, 

но в рамките на изученото водят до краен резултат; 

4. среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми. В 

знанията и в уменията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите 

понятия. Притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в 

учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас 

ситуации с пропуски и грешки. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен 

резултат; 

5. слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като 

прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“. 

(3) В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, 

качественият показател се определя, както следва: 

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб; 

2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден; 

3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър; 

4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много 

добър; 

5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен. 

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по 

ал. 1.  
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(5) На учениците със СОП, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят 

оценки само с качествен показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и 

"среща затруднения". 

(6) Когато се установи, че учениците със СОП са постигнали изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка по ал. 1 и по този 

учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се 

преустановява. 

(7) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас се 

поставят оценки само с качествени показатели, изразени в символи. Системата от символи на 

качествените показатели се определя със заповед на директора на училището след решение 

на педагогическия съвет. При преместване на ученик копие от заповедта се прилага към 

документацията. 

Чл. 43. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през 

втория учебен срок. 

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява 

входното равнище на учениците по учебни предмети, които са изучавали през предходната 

учебна година в задължителните учебни часове. 

Чл. 44. Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет за всеки учебен срок е: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два 

учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 

3,5 учебни часа седмично; 

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен 

учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. 

Чл. 45. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част 

(раздел) от учебното съдържание по учебния предмет. 

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. 

Чл. 46. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. 

(2) Класна работа се провежда по: 

1. български език и литература и по математика – в прогимназиалния етап и в двата 

етапа на средната степен на образование; 

2. чужди езици – в двата етапа на средната степен на образование 

(3) Класната работа по математика при обучение за придобиване на общообразователна 

подготовка се провежда за един учебен час. 

(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за 

придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по 

математика при обучение за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два 

слети учебни часа. 

Чл. 47. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания: 
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1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една 

контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две 

класни и/или контролни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

(2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, 

утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен 

срок и се поставя на общодостъпно място в училището. 

(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а 

класните ръководители – родителите.  

Чл. 48. (1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на 

ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван през учебния 

срок и при вземане предвид на текущите оценки. 

(2) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания 

поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния 

вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна 

оценка. 

(3) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за 

ученици, 

освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на 

освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи 

изпитвания. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва 

„освободен“. 

Чл. 49. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се 

отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано 

през учебната година и при вземане предвид на срочните оценки. 

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от 

сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

(3) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на 

ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки. 

(4) Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна и в комбинирана 

форма, по учебен предмет или модул, ако отсъствията на ученика от учебни часове през 

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

по училищния учебен план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен 

минималният брой текущи изпитвания.В този случай ученикът полага изпит за определяне 

на срочна оценка. 

(5) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт 

за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни 

срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва 

„освободен“. 

(6) Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, 

освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната 

оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван. 
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Чл. 50. (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в 

учебната програма съотношение между текущите оценки от устните, писмените и 

практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на 

ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на 

практически задачи, работа по проекти, участие в консултации). 

Чл. 51. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна 

училищна документация. 

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са: 

1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания; 

2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените 

изпитвания; 

3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки. 

 

VII. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ  

Чл. 52. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден (3)" 

по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния 

клас в задължителните и в избираемите учебни часове.  

(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. 53. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, полага изпит за 

промяна на оценката (поправителен изпит).  

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за 

промяна на оценката, повтаря класа.  

(3) Учениците от начален етап не повтарят класа. 

Чл. 54. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко 

учебни предмета 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. 55. (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.  

Чл. 56. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява 

на изпити само по учебните предмети, по които има оценка "слаб (2)".  

Чл. 57. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за 

завършен начален етап на основно образование.  

(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап 

на основно образование.  
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Чл. 58. Придобиването на основно образование 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.  

Чл. 59. Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да 

се явят на държавни зрелостни изпити. 

Чл. 60. (1)Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно 

образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е 

окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално 

обучение.  

(2) Професионалното образование се придобива след успешно положен държавен зрелостен 

изпит по учебния предмет български език и литература и успешно положен държавен изпит 

за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на 

професията. 

Чл. 61. (1) Зрелостниците може да се явяват на държавни зрелостни изпити без ограничение 

на възраст и на брой изпитни сесии при спазване на юридическите актове, действащи към 

момента на явяването.  

(2) Зрелостниците 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. 

Чл. 62. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват 

образование от една и съща степен. 

 

VII. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ  

Чл. 63. (1)Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до ХІІ клас се 

определят с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование. 

(2) Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която 

искат да постъпят в приемащото училище. 

Чл. 64. (1)Учениците може да се преместват на свободни места, както следва: 

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

2. от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в 

учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 

3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по 

същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е в 

учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 

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

профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата 

специалност от професия. 

(2) В особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на 

образованието на територията, на която се намира приемащото училище, премествания от 

VII до XII клас извън сроковете по ал. 1, т. 2 - 4 може да се извършват, като се представят 

документи, удостоверяващи причините за преместването. 

Чл. 65. Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 
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1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 от 

ЗПУО до директора на приемащото училище; 

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

пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на 

училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението на 

родителя.  

3. до пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в 

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

директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на 

личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. 

4. директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението 

за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира 

родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва 

декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото 

училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

5. В 3 дневен срок директорът на приемащото училище информира писмено директора на 

училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

Чл. 66. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на 

приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества. 

 

IX. ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ  И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО  

 Чл. 67. (1) Завършен период или клас на училищно образование в училище на чужда 

държава се удостоверява с документ, издаден от училище, създадено по законоустановения 

ред в страната, в която са издадени документите и считано за част от системата на светското 

училищно образование на съответната държава. 

(2) Завършено обучение за придобиване на компетентности по учебните предмети 

български език и литература, история и цивилизации, география и икономика в частта им, 

отнасяща се до историята и географията на България, осъществено от финансирани при 

условията и по реда на ЗПУО организации на българи, живеещи извън Република България, 

се удостоверява с документ, издаден в съответствие с държавния образователен стандарт за 

информацията и документите. 

(3) Завършен период или клас на училищно образование в училище от системата на 

Европейските училища се удостоверява с документ, издаден от съответното училище. 

Чл. 68. (1) Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на 

завършен период или клас на училищно образование в училище на чужда държава или в 

училище от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в 

Република България. 

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

1. достъп до обучение в системата на предучилищното и училищното образование; 

Чл. 167. (1) Признаването на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII 

включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както 
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и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална 

квалификация се извършва от експертна комисия към всяко РУО. 

(2) Комисията по ал.1 е седемчленна и се определя със заповед на министъра на 

образованието и науката по предложение на началника на РУО. 

(3) Признаването на завършен период или клас за класовете от І до VІ клас 

включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да 

продължи обучението си. 

Чл. 69. (1) Желаещите признаване на завършен период или клас на училищно 

образование от І до VІ клас по документи, издадени от училища на чужди държави, подават 

следните документи в училището: 

1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката; 

2. документ за училищно образование; 

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

образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т.2; 

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

5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди 

обучението в училище на чужда държава; 

(2) Документите по ал.1, т.2, 3 и 4 се подават в оригинал, а документите по т.5 – в 

оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. 

(3) Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с 

признаването, посочени от директора на приемащото училище. 

(4) Документите по ал.1, т.2 и 3 и по ал.3 се легализират, превеждат и заверяват 

в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни 

публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която 

са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на 

документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 

г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.) с изключение на документите, издадени от училище в 

системата на Европейските училища, които не се легализират. 

(5) Изключения по ал.4 се допускат за документи на лица, търсещи или получили 

международна закрила, които може да не са легализирани и заверени. 

(6) Документите по ал.1 за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас 

включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си. 

Чл. 70. (1) При признаване на завършен период или клас за класовете от І до VІ клас 

включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените 

документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за 

признаване, като отчита:  

1. продължителността на обучението;  

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

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);  

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

(2) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 

10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл.168, ал.1. 

(3) Срокът по ал.2 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени 
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съгласно чл.168, ал.1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага представяне на 

други документи. 

Чл. 71. (1) Признаване се отказва, когато: 

1. подадените документи не съответстват на чл.168; 

2. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от 

компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата ù за светско 

училищно образование. 

(2) Отказът по ал.1 се мотивира. Директорът на приемащото училище писмено 

уведомява заинтересувания за мотивите за отказа.  

Чл. 72. (1) Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от І до VІ 

клас включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат 

приравнителни изпити. 

(2) Лицата, на които е признат завършен период от обучението в VII клас по 

документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по 

български 

език и литература за първия учебен срок на VII клас. 

(3) Когато ученик, завършил клас в българско училище, е допуснат за обучение два 

или повече класа по-нагоре в училище на чужда държава или в училище от системата на 

Европейските училища, съответните класове се признават като последователни 

след последния завършен клас в българското училище. 

(4) Когато учебен предмет от документа за завършен клас в училище на чужда държава 

или в училище от системата на Европейските училища включва учебно съдържание по два 

или три учебни предмета от българския рамков или типов учебен план, оценката по този 

предмет се зачита като такава по всички съставни учебни предмети за съответния български 

клас. 

(5) Когато се разглежда документ за завършен период в страна, в която не се оформят 

срочни оценки, годишната оценка в българското училище се оформя съгласно чл. 23, ал.12 от 

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(6) За учениците от VІ и VІІ клас, идващи от държава, в която не се поставят срочни и 

годишни оценки, но са допуснати до следващ клас, се издава удостоверение за признат клас, 

съответно за придобито основно образование. 

Чл. 73. Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда 

държава или в училище от системата на Европейските училища, могат по своя преценка, а за 

непълнолетните по преценка и желание на родителя (настойника, попечителя, представителя 

на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили 

международна закрила) да повторят в българско училище последния признат клас. При 

изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника, попечителя, представителя 

на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна 

закрила) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който 

повтаря. 

Чл. 74. При изявено писмено желание, а за непълнолетните по преценка и желание на 

родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), лицето може да 
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посещава училище с разрешение на директора на училището – когато се иска признаване на 

класове от I до VI включително. 

 

X. ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 Чл.75. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между 

компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията 

за завършване на клас или етап от основна степен на образование и издаване на съответния 

официален документ с цел: 

1. достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и училищното 

образование; 

2. достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация; 

3. улесняване на достъпа до пазара на труда. 

Чл. 76. Валидиране на компетентности се извършва на лице: 

1. навършило 16 години, което няма придобито основно образование; 

2. в задължителна училищна възраст, търсещо или получило закрила по Закона за убежището 

и бежанците – за придобити компетентности за завършен период от училищно обучение или 

за завършен клас или етап от основната степен на образование, когато е невъзможно да 

предостави съответния документ; 

3. със СОП, придобило съответния документ с оценки с качествен показател – за придобити 

компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от 

основната степен на образование. 

Чл. 77.  (1) Валидиране на компетентности може да се извършва: 

1. по определен учебен предмет за един или няколко класа от основната степен на 

образование; 

2. по учебен предмет 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; 

3. по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в 

задължителните учебни часове на рамковия учебен план за определен клас от основната 

степен на образование; 

4. по учебните предмети, необходими за завършване на начален етап или на прогимназиален 

етап от основната степен на образование; 

(2) Валидиране на компетентности по ал.1, т.3 и 4 се допуска само при представяне на 

завършен предходен клас или етап. 

(3) Изключения от ал.2 се допускат за случаите, когато е невъзможно 

представянето на такъв документ. 

Чл. 78.  (1) За допускане до валидиране лицето подава заявление до директора на 

училището, към което задължително прилага документ за завършен предходен клас или етап. 

Чл. 79. (1) Придобитите компетентности чрез неформално обучение и информално 

учене се оценяват чрез полагане на един или няколко изпита. 

(2) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по един учебен 
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предмет, изучаван за придобиване на общообразователна подготовка или , изпитът е 

един и се полага върху учебното съдържание, определено в съответната учебна 

 

Глава четвърта  

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Раздел І 

I. УЧЕНИЦИ 

Чл. 80. (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 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.  

Чл. 81. (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;  

4. да избират между учебните предмети, 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. 82. Учениците имат следните задължения:  
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1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  

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

развитие на добрите традиции;  

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

психическо насилие;  

4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, да се явяват в 

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

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

наркотични вещества;  

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

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

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

книжка и бележника за кореспонденция;  

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

10. да спазват правилника за дейността на институцията;  

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

учебните часове;  

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

13. да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия и район; 

родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или 

заплащат отстраняването и в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен 

от счетоводителя и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и 

наказание; 

14. да не подсказват и преписват по време на учебния процес; 

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

16. да напускат без разрешение сградата на училището при отсъствие на учител; 

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

междучасията; 

18. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон, установени в заповед на 

директора на училището; 

19. да не слушат музика на високоговорител в класната стая и коридора на училището;  

20. да не внасят храни и напитки в класните стаи;  

21. да се явяват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за всеки 

определен час учениците се известяват с биенето на втория звънец; 

22. да спазват указанията на охраната в сградата и района на училището; 

23. да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет; 

24. да не изпращат или публикуват снимки без съгласието на засегнатите лица;  

25. да спазват определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми; 

26. да използват тетрадки, моливници и други пособия, които отговарят на възрастовите им 

особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания;  

27. да носят отговорност за опазването на личните си вещи; 

28. в края на годината или при преместване в друго училище, да върнат предоставените им 

безплатни учебници и учебни помагала; 
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29. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението на 

ученик и на добрите нрави:  

а/ момичета  

– не се позволява носене на блузи над кръста, както и такива с дълбоки деколтета и гол гръб, 

късите панталони и полите да са с дължина под или около коляното;  

- не се позволява идване в училище по джапанки и чехли;  

- не се позволяват обици на носа, устните езика и веждите, както и силен грим; 

- не се позволява носене на дрехи с цинично или расистко съдържание, провокативни 

изображения и надписи. 

 б/ момчета  

– не се позволява носене на обеци на носа, устните, езика и веждите; 

-  не се позволява носене на обувки с колелца и джапанки, чехли, скърцащи обувки; 

- не се позволява носене дрехи с цинично или расистко съдържание, провокативни 

изображения и надписи; 

- късите да бъдат с дължина под или около коляно. 

 

II. ОТСЪСТВИЯ 

Чл. 83. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

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

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

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина по медицински причини, класният ръководител е длъжен да уведоми за 

това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите 

за отстраняване на причините за отсъствието. 

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки 

учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

Чл. 84.  (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните 

случаи: 

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след 

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

заведение; 

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

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при 

представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на 

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

родителя; 

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

родителя до класния ръководител; 

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

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

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

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

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

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

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

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

училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по 

уважителни причини. 

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

предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и 

присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от 

обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински 

документ. 

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

ученик в случаите по ал. 4, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и 

присъствието в учебния час. 

(6) В случаите по ал. 4, 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. 

 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 

Чл. 85. (1) Учениците се явяват в училище 10 минути преди началото на учебния ден. Учениците 

влизат през централния вход на сградата. При необходимост, учениците влизат през специално 

обозначени други входове. 

Чл. 86. Класните стаи и кабинети се отключват от съответния преподавател непосредствено 

преди започването на учебния час. 

Чл. 87. При влизане в класната стая учениците оставят мобилните си устройства на 

определеното за целта място. 

Чл. 88. В началото на учебния час учителят проверява присъствието на учениците и отбелязва в 

отсъстващите. 

Чл. 89. Учениците, които са освободени от часовете по физическо възпитание, са длъжни да 

присъстват в часовете. При неявяването им се поставят отсъствия по неуважителни 

причини. 

Чл. 90.  При провеждането на учебния час могат да присъстват директорът или зам.директора на 

училището и представители на контролни органи в системата на образованието. 

Чл. 91.  Ученик, който нарушава дисциплината и пречи на съучениците си, се отстранява от 

учебния час. Отстраненият ученик е под контрола на образователния медиатор и работи 

върху учебния материал за часа, от който е отстранен. 

Чл. 92.  През междучасията учениците излизат от класните стаи в коридорите. През голямото 

междучасие при лошо време остават в коридора или в класната стая, но само в присъствието на 

учител. При хубаво време излизат на двора. 
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Чл. 93. Безопасността на учениците от групите за ЦДО  се осигурява от учителя на съответната  

група. 

Чл. 94. По време на междучасията  дисциплината и редът в училището се контролират и от 

дежурните учители. 

Чл. 95. След приключването на последния за учениците учебен час, те са длъжни да напуснат 

сградата на училището. 

Чл. 96. Учителите в начален етап съпровождат учениците до първото безопасно по пътя за дома 

им, а останалите учители – до напускане района на училището. 

 

IV. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  

Чл. 97. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно с 

държавните и местните органи и структури и доставчиците на 

социални услуги.  

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

1. подкрепа за личностно развитие на ученика;  

2. изграждане на позитивен организационен климат;  

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;  

4. развитие на училищната общност.  

(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование.  

(4) При работата с учениците училището основава дейността си на 

принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи 

изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и 

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

останалите.  

(5) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на 

превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки 

се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование.  

Чл. 98. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема с 

решение на педагогическия съвет, одобрява се от обществения съвет, 

настоятелството и ученическия съвет на първите им заседания в началото на всяка учебна 

година.  

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се 

поставя на видно място в училищната сграда.  

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.  

Чл. 99. (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 всяко дете и на всеки ученик.  
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(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището 

работят ЗДУД/педагогически съветник, логопед и ресурсен учител.  

Чл. 100.  (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.  

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където е 

ученикът – в училището и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В случаите по 

чл.111, ал.1, т.1 от ЗПУО – в домашни или в болнични условия.  

Чл. 101.(1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището включва:  

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;  

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

учебни часове;  

4. консултации по учебни предмети;.  

5. кариерно ориентиране на учениците;  

6. занимания по интереси;  

7. библиотечно-информационно обслужване;  

8. грижа за здравето;  

9. поощряване с морални и материални награди;  

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

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

12. логопедична работа.  

(2) Общата подкрепа се осигурява училището и центровете за подкрепа за 

личностно развитие.  

Чл. 102. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти 

включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и 

същи ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи.  

Чл. 103. Кариерното ориентиране в училището 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. 104. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на децата и 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. 105. 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. 106. 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. 107. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:  

1. работа с ученик по конкретен случай;  



 28 

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. ресурсно подпомагане.  

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

1. със специални образователни потребности;  

2. в риск;  

3. с изявени дарби;  

4. с хронични заболявания.  

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

допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето 

или ученика. Планът за подкрепа за учениците по ал.2, т.1 определя и часовете за 

ресурсно подпомагане.  

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, 

от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.  

Чл. 108. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие 

в училището.  

(2) Екипът по ал.1 осъществява и допълнителната подкрепа.  

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 

определен ученик.  

(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. 109. 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. 110. (1)Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната 

подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование.  
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Чл. 111. (1) Училището се задължава да приема ученици със специални 

образователни потребности.  

(2) В подготвителна група и в паралелка в училище може да се обучават 

до три деца и ученици със специални образователни потребности.  

Чл. 112. (1) Обучението на деца и ученици със специални образователни 

потребности в училището задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно 

потребността на ученика.  

(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на  

учениците със специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя 

часове за ресурсно подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование.  

(3) В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и помощникна учителя. 

 

V. НАГРАДИ  

Чл. 113.(1)Учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в 

образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на 

училищната общност при: 

1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и 

класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни 

предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в 

образованието; 

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

и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за изява на 

способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 

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

инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на учениците към 

непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на 

европейските ценности и сближаването на европейските народи. 

(2) Наградите, с които се удостояват децата и учениците, може да бъдат грамоти, 

сертификати, плакети, предметни награди, парични награди и други в зависимост от 

възможностите на институцията и постиженията на децата и учениците. 

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

педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с деца и 

ученици, от родители, представители на децата или от лицата, които полагат грижи за 

децата, от ученици в институцията, от други лица и организации. 

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

обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на детето 

или ученика в подкрепа на направеното предложение. 

(5) Комисия, определена със заповед на директора, разглежда постъпилите предложения и 

предлага на педагогическия съвет да вземе решение за награждаване на децата и учениците. 

(6) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя 

учениците, които се удостояват с награди. 
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(7) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или на 

специално организирани събития. 

Чл. 114. Критерии, на които трябва да отговарят учениците в СУ «Св. св. Кирил и Методий» 

гр. Смядово, за да бъдат удостоени с определена награда: 

(1) Критерий за удостояване с награди на ученици с високи постижения - годишен успех на 

ученици от I до XI клас и ученици от 12 клас 

1. Показатели към критерия и вид награда:   

-  годишен  успех отличен 6.00 /за ученици от I до XI клас/ - грамота, предметна  награда 

-  годишен  успех отличен 6.00 /за ученици от  XII клас / грамота , парична  награда 

(2) Критерий за удостояване с награди на ученици с високи постижения - върхови 

постижения и класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в 

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

образованието 

1. Показатели към критерия и вид награда: 

- разработване на изследователски проекти в конкретни предметни области и класиране на 

призови места при реализирането им - грамота, парична  награда.  

- разработване на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в образованието  и 

класиране на призови места при реализирането им - грамота, парична  награда.  

(3) Критерий за удостояване с награди на ученици с високи постижения - класиране на 

призови места и получаване на отличия за значими постижения в национални и 

международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за изява на 

способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

1. Показатели към критерия и вид награда:       

- класиране на национално ниво на олимпиади – грамота, парична  награда. 

- участие на областно ниво на олимпиади – грамота. 

- класиране на областно ниво на олимпиади – грамота, предметна  награда. 

- участие на национално ниво на състезания, конкурси, фестивали – грамота.  

- класиране на национално ниво на състезания, конкурси, фестивали – грамота, предметна  

награда. 

- класиране на областно ниво на състезания, конкурси, фестивали – Грамота.  

(4) Критерий за удостояване с награди на ученици с високи постижения - прояви на 

гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи или при 

участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към 

непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на 

европейските ценности и сближаването на европейските народи 

1. Показатели към критерия и вид награда: 

- прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи 

или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към 

непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на 

европейските ценности и сближаването на европейските народи – грамота.  

(5) Критерий за удостояване с награди на ученици с високи постижения - участие в извън 

училищни инициативи, организирани от читалище „Братство 1860“ – Смядово, 

неправителствени организации и фондации 
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1. Показатели към критерия и вид награда: 

- класиране в извънучилищни конкурси, състезания, фестивали – грамота. 

 

 

VI. МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ  

Чл. 115. За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с 

участието му в дейността на училището и с поведенческите му прояви се прилагат една или 

повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация: 

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

и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

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

3. консултиране на детето или ученика с психолог; 

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

умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

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

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

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

определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи. 

8. дейности в полза на паралелката или училището могат да бъдат: 

- работа в училищната библиотека – подреждане на класьори, книги, преса, бърсане на прах; 

- полагане на грижи за цветята в коридорите – поливане, почистване на сухи листа, 

почистване на саксии; 

- полагане на грижи за тревната площ на училището – събиране на отпадъци, сухи клони и 

треви, разкопаване и плевене на алеите; 

- почистване на коридори и учебни помещения – миене на врати и цокли, столове и маси, 

дъски. 

Чл. 116. (1) Дейността „обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване 

на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му“ се прилага в случай 

на необходимост от изясняване на възникнал конкретен проблем. 

(2) Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на причините, 

довели до възникването на проблема, при спазване на етичния кодекс на училищната 

общност. 

(3) В резултат от дейността по ал. 2 класният ръководител съвместно с ученика определя 

дейности, които да доведат до преодоляване на проблема. 

(4) Класният ръководител оказва подкрепа на ученика за осъществяване на дейностите по ал. 

3. 

Чл. 117. (1) Дейността „използване на посредник при решаване на конфликт в училище“  се 

осъществява в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител/ 

психолог, който не е страна в конкретния конфликт и който посредничи между страните в 

конфликта с цел разрешаването му. 
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(2) Посредникът в конфликта по ал. 1 провежда разговор с всички страни в конфликта за 

установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на 

училищната общност. 

(3) След изясняване на причините за възникването на конфликта ученикът или учениците 

получават подкрепа от посредника по ал. 1 за разрешаването му. 

Чл. 118. (1) Дейностите „консултиране на ученика с психолог„ и „насочване на ученика към 

занимания, съобразени с неговите потребности „се осъществяват по препоръка на учителите 

на групата, на класния ръководител или на друг педагогически специалист. 

(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението и в 

дейността на училището и установяване на необходимост от провеждане на консултации с 

психолог или за насочване към занимания, съобразени с неговите интереси. 

(3) Консултациите се провеждат от психолога въз основа на потребностите на ученика. 

(4) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. 

Чл. 119. (1) Дейността „създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване 

на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин“ се 

осъществява по препоръка на класния ръководител или на друг педагогически специалист. 

(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението и в 

дейността на училището и установяване на необходимост от включване в група за 

повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти. 

(3) Групите по ал. 2 се организират в училището, а при необходимост се привличат и външни 

специалисти. 

Чл. 120. (1) Дейността „индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество)“ се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и 

уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа. 

(2) Индивидуалната подкрепа на ученика по ал. 1 може да бъде осъществена от учител от 

училището, от лице от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена 

личност, на която ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага за 

развитието на силните му страни и за цялостното му личностно развитие. 

(3) Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната 

подкрепа по ал. 1, за което информира родителя. 

Чл. 121. (1) Дейността „участие на ученика в дейности в полза на паралелката или 

училището, включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески 

инициативи“ се осъществява, като ученикът съвместно с класния ръководител избира 

конкретна дейност, определена в правилника за дейността на училището, която да извърши в 

полза на училището или паралелката. 

(2) Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовите 

особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното достойнство. 

(3) Дейността, свързана с определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески 

инициативи, се осъществява по желание на ученика след избор на такива инициативи от 

училището. 

Чл. 123. (1) За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното им 

поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в 
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институционалната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им 

прояви се информира родителят, а за дейността „индивидуална подкрепа за ученика от 

личност, която той уважава (наставничество)“ се изисква и информираното му съгласие. 

(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически 

специалисти при реализирането на дейностите по чл. 71. 

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

дейностите по чл. 71 директорът на институцията писмено сигнализира дирекция „Социално 

подпомагане“ по настоящия адрес на детето или ученика за предприемане на действия при 

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

(4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ уведомява директора на детската 

градина или училището за предприетите действия по отношение на родителя в срок до 10 

работни дни от предприемането им. 

(5) Дейностите по чл. 71 се предприемат и се осъществяват независимо от предприетите 

действия по ал. 4 по отношение на родителя. 

 

VII. САНКЦИИ  

Чл. 124. (1) При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното 

образование и настоящия правилник, или при допускане на неизвинени отсъствия на 

учениците, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, се налагат следните 

санкции: 

1. Забележка.  

2. Преместване в друга паралелка в същото училище. 

3. Предупреждение за преместване в друго училище. 

4. Преместване в друго училище до края на учебната година. 

5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение на ученик, навършил 16-

годишна възраст. 

(2) Санкцията „Забележка“ може да се наложи за: 

1. 15 отсъствия по неуважителни причини; 

2. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите; 

3. системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

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

процеса на обучение; 

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

6. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна 

цел; 

7. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, 

игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището;  

8. използване на телефон по време на учебни часове. 

(3) Санкцията „Преместване в друга паралелка в същото училище“ може да се наложи за: 

1. 25 отсъствия по неуважителни причини; 

2. възпрепятстване на учебния процес; 

3. системно нарушаване на дисциплината в учебните часове 
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(4) Санкцията „Предупреждение за преместване в друго училище“ може да се наложи за: 

1. 35 отсъствия по неуважителни причини; 

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

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

4. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в 

училището; 

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

6. прояви на физическо и психическо насилие; 

7. разпространяването на наркотични вещества в училището; същото се разглежда и 

санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

8. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо 

провинение; 

9. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за 

първо провинение;  

10. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение. 

(5) Санкцията „Преместване в друго училище до края на учебната година“ може да се 

наложи за: 

1. повече от 50 отсъствия по неуважителни причини; 

2. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

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

4. упражняване на физическо или психическо насилие; 

5. унищожаване на училищно имущество; 

6. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ 

провинение; 

7. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ 

провинение; 

8. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение. 

(6) Санкцията „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, 

навършил 16-годишна възраст може да се наложи за: 

1. повече от 15 неизвинени отсъствия; 

2. други тежки нарушения.  

Чл. 125. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да 

го отстрани до края на учебния час. 

(1) Учителят, който налага мярката отстраняване от учебен час, отразява в дневника имената 

на отстранения ученик и причината за отстраняването му. 

(2) Учителят възлага на отстранения ученик допълнителна самостоятелна работа, която на 

следващия час се представя за оценяване. 

Чл. 126. (1) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се 

отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му. 

(2) мярката по ал.1 се налага със заповед на директора. 

Чл. 127. (1) Веднага след отстраняването на ученика се предприемат дейности за мотивация 

и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителя. 
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Чл. 128.  (1) 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. 

(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага 

за ученици, навършили 16-годишна възраст.  

(3) Мерките по чл. 80 и 81, 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.  

(6) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от родителя 

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

лично, но със съгласието на родителя си. 

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

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

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

образование, с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата 

на обучение, както и на адрес и контакти на лицето. 

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

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

директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия 

адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила 

на детето. 

Чл. 129. (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. 130. Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се 

налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния 

ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС. 

Чл. 131. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или 

упълномощено от родителя лице за откриването на процедура по налагане на санкция, а в 

случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, 

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

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

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията, 

при които родителят или определеното от него лице може да участва в процедурата по 

налагане на санкцията. 
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(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по пощата 

или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя 

или на упълномощеното лице. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от 

родителя или упълномощеното лице електронен адрес, като в този случай връчването се 

удостоверява с копие от електронния запис за това. 

Чл. 132. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или 

писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. 

Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог. 

Чл. 133. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението 

на класния ръководител или от решението на ПС. 

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

заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО 

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

Чл. 134. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

бележника за кореспонденция на ученика. 

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

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

форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 

отличен успех. 

(3) При налагане на мярката „Отстраняване от учебен час“ ученикът няма право да напуска 

територията на училището за времето на отстраняването си. 

Чл. 135. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

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

Чл. 136. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му 

поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие по чл. 

178, ал. 1, т. 12 ЗПУО. 

(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от координатора съвместно с 

класния ръководител, учителите на ученика и родителя. 

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на 

ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от 

отпадане, класният ръководител  осъществява връзката и сътрудничеството между 

училището, семейството и обкръжението на учениците. 

 

Раздел II 

РОДИТЕЛИ  

Чл. 137. (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.  
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Чл. 138. Родителите имат следните права:  

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

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

към общността;  

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

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

двете страни време;  

3. да се запознаят с училищния учебен план; 

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

въпроси, които засягат права и интереси на ученика;  

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

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

развитие на децата им;  

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

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

Чл. 139. (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;  

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

страна на детето и ученика;  

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот;  

6. да участват в родителските срещи;  

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

специалист в подходящо за двете страни време.  

 

 

Раздел ІІІ 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 140. (1) Учителите, директора, заместник-директора, които изпълняват норма 

преподавателска работа, са педагогически специалисти. Педагогически специалисти са и 

възпитателите, психолога, педагогическият съветник, логопеда. 

Чл. 141. Педагогическите специалисти имат следните права:  

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;  

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в този закон;  

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

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

задължения;  
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5. да повишават квалификацията си;  

6. да бъдат поощрявани и награждавани.  

Чл. 142. Педагогическите специалисти имат следните задължения:  

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с 

държавните образователни стандарти;  

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

на други дейности, организирани от институцията;  

3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 

предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни;  

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно 

развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и 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.  

Чл. 143. (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да 

извършва срещу заплащане обучение на деца и ученици, с които работи в училището.  

 

II. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

Чл. 144. Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат и следните 

допълнителни функции: 

1. формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен 

организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за 

интегриране в училищната и социалната среда; 

2. подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности 

по изготвянето на: 

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование, за кариерното им ориентиране и др.; 

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната 

общност съвместно с учениците; 

3. своевременното информиране на родителите за: 

а) програмната система, по която работи детската градина, или училищният 

учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписание и 

възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на 

занимания по интереси; 

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и 

социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с 

цел приобщаване към училищната общност; 

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

детето или ученика, за определения график на допълнителното обучение и на 

допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси; 

г) допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за 

преодоляване; 
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4. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с 

кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за 

максимално развитие на заложбите и на уменията им;  

5. правят мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на 

санкция „забележка" или „преместване в друга паралелка на същото училище" на ученик във 

връзка с неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение; 

6. спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите на 

групата или паралелката. 

 

III. ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ 

Чл. 145. През междучасията учителите дежурят по определен график и имат следните 

задължения: 

 1. Отговарят за живота и здравето на учениците от началото до края на учебните занятия по 

време на своето дежурство. 

 2. Организират и контролират влизането на учениците в училищната сграда преди началото 

на учебните занятия за първа смяна и за занятията на групите за ЦДО. 

 3. Контролират движението и поведението на учениците по коридорите, в класните стаи и в 

двора на училището по време на междучасията. 

 4. Проверяват състоянието на материално – техническата база. 

 5.Контролират навременното биене на звънеца и уведомяват останалите учители за началото 

на учебните часове. 

 6.Осигуряват безопасността на отстранените от учебен час ученици. 

 7. Констатираните инциденти  се отразяват ежедневно в книга за дежурството. 

 8. Следят за спазване заповедта за забрана на тютюнопушене в района на училището и 

отразяват имената на нарушителите в книгата за дежурство. 

 9. Недопускат конфликти и инциденти между ученици през междучасията. 

 10. Следят за спазване правилата за безопасност от учениците през междучасията. 

 11. Следят за спазване на Правилата и мерките за работа в условията на Covid – 19. 

 12. Дежурните учители започват изпълнение на задълженията си 10 минути преди началото 

на учебната смяна и приключват  след предаване задълженията си на дежурните учители в 

групите за целодневна организация. 

 

Раздел ІV 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

I. ДИРЕКТОР 

Чл. 146. (1) Училището се управлява от директор. 

(2) Директорът организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие 

с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

(3) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.  
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II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл. 147. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 

въпроси в училището е педагогическият съвет.  

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

заместник-директорите без норма на преподавателска работа.  

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

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

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

училището, ученици, както и други лица.  

(5) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани 

писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на 

педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, 

които предстои да бъдат обсъждани.  

Чл. 148. (1) Педагогическият съвет в училището:  

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

план за действие и финансиране;  

2. приема правилник за дейността на училището;  

3. приема училищния учебен план;  

4. приема формите на обучение;  

5. приема годишния план за дейността на училището;  

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

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

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

учениците от уязвими групи;  

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

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

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

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

13. определя ученически униформи;  

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

училищната общност;  

15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за 

личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото 

на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите 

с цел подобряване на образователните резултати;  

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

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

 

III. УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл. 149. (1) Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка 

учебна година. 



 41 

(2) Ученическият съвет на класа: 

1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 

2. съдейства за спазване на правата на учениците; 

3. участва активно в решаване на проблемите на класа; 

(3) Председателят на Ученическия съвет на класа е член на Ученическия парламент. 

(4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният ръководител го 

съгласува с Ученическия съвет на класа. 

 

IV. УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ  

Чл. 150. (1)Ученическият парламент на училището се състои от председателя на всеки клас и 

се ръководи от председател и заместник-председател, които се избират за срок от 4 години. 

Изборът им се осъществява от Ученическия парламент. 

(2) Ученическият парламент на училището: 

1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището; 

2. участва в награждаването и наказването на учениците; 

3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност; 

4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия; 

5. предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване на 

образователно-възпитателен процес; 

6. председателят на Ученическия парламент може да участва в заседание на Педагогическия 

съвет с право на глас. 

 

V. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл. 151. (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението им.  

(2) Общественият съвет в училището:  

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

изпълнението й;  

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

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

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

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за 

училищата, и инспектирането на детската градина или училището;  

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

разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за 

частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния 

бюджет;  

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

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета 

на училището; 

6. съгласува училищния учебен план;  
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7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  

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

комплекти;  

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

нарушения на нормативните актове;  

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;  

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

 

VI. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Чл. 152. (1) Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността 

на образователната институция. 

(2) Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

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

юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава 

или на учредителния си акт. 

Чл. 153. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. 

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

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

(4) Директорът и заместник- директорите на училището не може да бъдат членове на 

органите за управление на настоятелството, но може да участват в заседанията им със 

съвещателен глас. 

Чл. 154. (1) Основна цел на настоятелството е подпомагане, подкрепа и съдействие за 

развитие на училището. 

(2) За постигане на целите си настоятелството: 

1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

училището  и контролира целесъобразното им разходване; 

2. подпомага изграждането и поддържането на материално- техническата база на училището; 

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при 

решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището; 

4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за 

заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; 

5. организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

6. организира обществеността за подпомагане на  училището; 

7. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Чл. 155. При провеждане на държавните зрелостни изпити, в срок до 30 дни преди изпитния 

ден, училищното настоятелство определя до трима представители на родители като 

наблюдатели по чл. 103 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците,  които имат право да присъстват при подготовката на изпитните 
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зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на 

зрелостниците в сградата.  

Чл. 156. Настоятелството може да разходва приходите от имуществото си, включително 

приходите от земеделски земи, само за дейности, насочени към постигане на основната си 

цел и в полза на  училището. 

Чл. 157 (1) Министърът на образованието и науката и оправомощени от него длъжностни 

лица, както и регионалните управления на образованието осъществяват контрол върху 

настоятелствата за спазване на разпоредбите на този закон и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. 

(2) Органите за управление и всички служители на настоятелството са длъжни да оказват 

съдействие на органите по ал. 1 при осъществяване на правомощията им и да осигуряват 

подходящи помещения и технически средства за извършване на проверките. 

(3) При констатирани нарушения органите по ал. 1 дават задължителни указания за 

отстраняването им. 

 

Глава пета 

I. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И 

ТРУД  

Чл. 158. (1) Учениците са длъжни: 

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и 

противопожарна охрана; 

2. да се разписват в специална книга за инструктажа, с което удостоверяват, че са им 

известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да 

ги спазват; 

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт; 

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 

правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно 

дадените им указания; 

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 

7. да не сядат по первазите на прозорците. 

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители; 

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни 

близки без предварително съгласие на родителите; 

4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол 

работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на 

материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие 

и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 

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

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи; 
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7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто 

име на училището. 

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на 

околната среда, труд и техника и ФВС разработват инструктаж и запознават учениците с 

него. 

(4) Инструктажите се съхраняват при заместник-директора. 

   

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

Чл. 159. (1) Присъствените учебни занятия се провеждат при спазването на задължителни 

мерки за ограничаване на рисковете от разпространение: 

1. Спазване на общите здравни мерки, регламентирани със заповед на министъра на 

здравеопазването.  

2. Носене на лични предпазни средства (маски) при необходимост.  

3. Училището осигурява маски само в случаите, когато учениците нямат такива или не са 

подходящи за ползване.  

Чл. 160. Класни стаи и организация на учебния процес 

1.Учениците се местят от класната си стая само когато имат часове по ИТ или се делят на 

групи по чужди езици, както и при ползване на физкултурния салон. 

2. В Корпус 2 - учебните помещения за всяка паралелка са определени до края на учебната 

година.  

3. В Корпус 1 - разпределението на класните стаи по паралелки за първия срок на учебната 

2020-2021 г. се изработва периодично. 

3.Паралелките от начален етап в Корпус 2 са на отделен етаж и в отделно крило. 

4. Провеждат се при възможност максимален брой часове на открито, когато 

метеорологичната обстановка позволява това. 

5. Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за 

сядане на учениците шахматно, където е възможно.  

6. Осигуряване на физическо разстояние между масата на учителя и първия ред маси/чинове 

на учениците, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение. 

7. Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

Чл. 161. Коридори и стълбища 

1. Придвижването в коридорите и по стълбите е еднопосочно. 

2. Влизането и излизането в сградата на училището е контролирано, без струпване на входа и 

при дистанция.  

Чл. 162. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения 

1. Началото на учебните занятия и междучасията на класовете от начален етап е в  различни 

часове  

2. По време на междучасията се осигурява ред и дистанция при придвижване на учениците. 

3. Ползването на тоалетните се допуска и по време на учебни часове. 

Чл. 163. Входове 

В Корпус 1 и в Корпус 2  се осигурява ползването на 3 входа/изхода. 

Корпус 1 – провежда се обучение на ученици от Іа, Іб и от V до ХІІ клас 

Корпус 2 – провежда се обучение на ученици от II до IV клас  
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Чл. 164. Хранене 

1. Извършва се по график, в обособени зони за хранене за отделните паралелки. 

2. Не се допуска споделяне на храни и напитки. 

3. При хранене под формата на кетъринг в класните стаи се ползват  индивидуални прибори, 

осигурени от родителите. 

4. Хранене се допуска и в училищния двор. 

Чл. 165. Училищен двор: 

1. Максимално ограничаване на влизането на външни лица и родители в двора и в близост до 

входа. 

2. Допускане на придружители на деца със СОП в училище при спазване на изискванията за 

физическа дистанция и дезинфекция.  

3. Отделните паралелки ползват зони от двора, съгласно поставени указателни табели.  

Чл.166. Физкултурен салон: 

1. Физкултурният салон се използва само в месеците, когато не е възможно провеждане на 

часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в 

училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се 

провеждат часовете само на един клас. 

Чл. 167. Библиотека : 

1. Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка.  

2. Не се допуска влизане на повече от двама ученици, спазва се отстояние един от друг. 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕ 

Чл. 168. Подготвителните мерки 

1. Помещение за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми:  

 В Корпус 1 - ІІІ етаж, стая № 1.1. 

 В Корпус 2 -  източно крило, І етаж, стая №1. 

2. Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми  и  

недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. 

Извършва се от медицинското лице в училище в началото на всяка смяна, като работата му 

се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна 

информация за общото състояние на учениците. 

3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-

бързо да се определят потенциалните заболели. 

4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на 

уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за 

последващите мерки. 

Чл. 169. Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19 в училище: 

(1) При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария 

и др.). Първоначално поведение: 
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1. Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се 

прибере у дома.  

2. На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

3. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат 

ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, 

използване на личен транспорт при възможност). 

4. На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се 

избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по 

телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно 

конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус. 

5. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък 

срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

6. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

7. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска 

бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

(2) В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик: 

1. Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже с 

РЗИ - Шумен и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с 

ученика в съответствие с указанията на РЗИ. 

2. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може 

да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище. 

3. Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се 

разпореждат от РЗИ-Шумен и се предписват на директора на училището.  

4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от  РЗИ в зависимост 

от конкретната ситуация.  

7. След отстраняване на болния ученик и съучениците му се извършва продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и 

помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което 

стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.   

8. Осигурява се психологическа подкрепа, като формата и може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 

Чл. 170. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на 

напрежение, стрес и дезинформация 

1. Класните ръководители запознават родителите на учениците от съответната паралелка с 

Правилата за работата в условията на COVID-19. 

2. Класните ръководители уведомяват родителите за всяка извършена промяна в Правилата.  

3. Родителите се уведомяват, като им се изпращат електронни съобщения чрез електронен 

дневник, електронни приложения и/или електронна поща: 

3.1. В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за 

правилата, които следва да се спазват в училището. 

3.2. Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището. 

3.3. Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от 

мерките и правилата в училището. 
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III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

Чл. 171. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

училището е преустановен, след заповед на министъра на образованието и науката 

обучението на учениците, записани в дневна, индивидуална или комбинирана форма на 

обучение, се осъществява, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии.  

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, присъственият образователен процес в 

училището е преустановен само за отделна паралелка, след заповед на директора на 

училището, обучението на учениците в нея се осъществява от разстояние в електронна среда 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  

(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед 

на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични 

условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да 

се осъществява и за ученик, записан в дневна или индивидуална форма на обучение, който по 

здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да 

посещава училище.  

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен 

процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и 

технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от 

разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 

учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:  

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 

ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;  

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 

ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един 

адрес;  

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след 

разрешение на началника на регионалното управление на образованието.  

(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се осъществява от 

училището, в което са записани учениците.  

(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 4 се осъществява от училището, в 

което е записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което предлага такова 

обучение. Конкретното училище, което ще извърши обучението, се определя от началника на 

регионалното управление на образованието.  

(7) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия 

за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен - те 

се осигуряват от родителите му.  

Чл. 172. (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност - несинхронно.  

(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни 

часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.  
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(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни 

часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици. 

(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото 

оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от 

разстояние в електронна среда индивидуално или в група.  

Чл. 173. (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и ал. 4, 

т. 1 и 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО 

подава заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от 

родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ.  

(2) При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна среда 

директорът информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след 

подаване на заявлението или в същия срок изпраща документите на началника на РУО за 

проучване на възможностите друго училище да осигури обучението.  

(3) Началникът на РУО информира родителя не по-късно от 3 работни дни от датата на 

подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението от друго 

училище.  

(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на 

училището, в което е записан ученикът, издава заповед.  

Чл. 174. (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 4, т. 3 от 

Наредба № 10/01.09.2016 г.  ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, подава 

заявление чрез директора на училището до началника на регионалното управление на 

образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия 

за провеждане на обучението.  

(2) В деня на подаването на документите по ал. 1 директорът на училището ги изпраща до 

началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика 

в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е 

обучавал в същото училище.  

(3) Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от 

разстояние в електронна среда за ученика по чл. 40а, ал. 4, т. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. 

въз основа на информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика за 

предходната учебна година и до момента и уведомява родителя и директора на училището, в 

което е записан ученикът, в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно 

възможността за осигуряване на обучението.  

(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на 

училището, в което е записан ученикът, издава заповед.  

Чл. 175. С декларацията по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г.  

родителят се задължава:  

1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в 

обучението;  

2. да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението му от 

разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на 

ученика;  
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3. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда;  

4. да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по 

уважителни причини;  

5. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на 

навици за самостоятелно учене.  

Чл. 176. (1) Обучението от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и 4 от 

Наредба № 10/01.09.2016 г.  започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението 

по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1 от същата наредба при възможност да се осигури и при 

писмено съгласие на родителя за организацията на обучението от разстояние в електронна 

среда, която училището и/или училището, определено по реда на чл. 40а, ал. 6 от наредбата 

могат да осигурят по учебните предмети от училищния учебен план.  

(2) Когато е подадено заявление по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1 от Наредба № 10, до 

решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда 

ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в 

което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по 

съответните учебни предмети.  

(3) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 от Наредба № 10 се прекратява:  

1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;  

2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не 

е бил ангажиран с процеса на обучение;  

3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по чл. 40г, ал. 1 и по чл. 40д, ал. 

1 от наредбата задължения.  

(4) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 от Наредба № 10 спира за периода на обучение от 

разстояние в електронна среда на паралелката, в която ученикът е записан, в случаите по чл. 

40а, ал. 1 и 2, като за този период ученикът се обучава с паралелката си.  

Чл. 177. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни 

занятия.  

(1) Училището предоставя съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под 

формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. 

(2) Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, 

се осъществяват присъствено и/или в електронна среда. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

  Правилникът за дейността на училището се актуализира в началото на всяка учебна година 

или при обективна необходимост. 

  За учебната 2022/2023 година Правилникът за дейността на училището е актуализиран на 

заседание  на ПС на СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово - Протокол № 15/13.09.2022 

година. 
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