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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този правилник регламентира обществените отношения между участниците в 

образователния процес в ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий“, както и устройството, функциите и 

организацията на институцията. 

Чл. 2. ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий“ е общинско учебно заведение – профилирана гимназия с 

хуманитарна насоченост.  

Чл. 3. Участници в образователния процес са  учениците, учителите, директорите, другите 

педагогически специалисти и родителите. 

Чл. 4. Участниците в образователния процес си партнират с институциите в системата на 

училищното образование – училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и 

специализираните обслужващи звена, както и с общините и с други заинтересовани страни. 

Чл. 5. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация, основани на 

следните принципи: 

1. единна държавна образователна политика, ориентирана към интереса, способностите и 

мотивацията на ученика; 

2. равен достъп и приобщаване на всеки ученик; 

3. недопускане на дискриминация в училищното образование; 

4. възпитаване в хуманизъм и толерантност;  

5. светски характер на образованието, недопускане на идеологически и религиозни доктрини; 

6. запазване и развитие на българската образователна традиция; 

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес; 

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното образование; 

автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. 

Чл. 6. Основните цели на училищното образование са:  

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му;  

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;  

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

4. ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието 

и реализацията му;  

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

6. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и 

правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско 

участие;  

7. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;  

8. формиране на толерантност и уважение към правата на  учениците и хората с увреждания;  

9. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции. 
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Глава втора 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

 

РАЗДЕЛ 1 

УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

 

Чл. 7. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се 

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

(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити на ученика, 

който се подготвя самостоятелно за тях. 

Чл. 8. (1) Учебната година е с продължителност 12 месеца, започва на 15 септември и включва два 

учебни срока. 

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

(3) Продължителността на втория учебен срок се определя със заповедта на министъра на 

образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО). 

Чл. 9. (1) Общият брой учебни седмици за една учебна година е както следва: 

1. тридесет и шест учебни седмици – от VIII до ХI клас включително;  

2. тридесет и една учебни седмици – за ХII клас.  

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

(3) Броят на задължителните учебни часове за седмицата  не може да бъде повече от тридесет и два 

часа. Часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности се включват 

в седмичното разписание извън тях. 

Чл. 10. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.  

(2) Учебният ден започва в 8:00 часа. 

Чл. 11. Организацията на учебния ден включва едносменен режим на обучение. 

Чл. 12. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е четиридесет и пет минути. 

При обявяване на извънредно положение (епидемична обстановка), налагащо обучение от 

разстояние в електронна среда, се определя със заповед на директора. 

Чл. 13. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час 

по чл. 12 може да бъде намалена до двадесет минути от директора на училището със заповед.  

(2) В случаите по ал. 1 директорът на училището уведомява началника на Регионалното управление 

на образованието (РУО) до края на учебния ден, за който се отнася намалението. 

(3) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е 

преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал.1, 3 и 5 от ЗПУО, след заповед на министъра на 

образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение, се 

осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии.  

(4) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

(5) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителя в рамките на уговорената 

продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се 

осъществява при условията, определени в държавния образователен стандарт за нормирането и 

заплащането на труда.  

Чл. 14. (1) Между учебните часове се осигурява почивка на учениците с продължителност десет 

минути. 
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(2) Голямото междучасие е между трети и четвърти час с продължителност двадесет и пет минути. 

Чл. 15. За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи 

разпределение на учебните часове, различно от утвърденото седмично разписание, при:  

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и 

науката и/или началника на РУО във връзка с провеждане на национални и регионални 

външни оценявания;  

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

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен 

предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание, за 

провеждане на класни работи. 

Чл. 16. Неучебното време включва:  

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

2. ваканциите;  

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

Чл. 17. През учебната година учениците имат есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна 

ваканция.  

Чл. 18. (1) По време на учебната година учениците може организирано да посещават обществени, 

културни и научни институции, както и природни обекти, в зависимост от темите в учебното 

съдържание.  

В случай на обявяване на извънредно положение (епидемична обстановка), организираните 

посещения се съобразяват с актуалните разпоредби или се прекратяват. 

(2) Да участват в организирани прояви и мероприятия, както и в пътувания, които не са предмет на 

уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма. 

(3) Провеждането на организираното посещение става с предварително представяне от учителя на 

заместник-директора по учебната дейност (ЗДУД) на план и списък на участващите ученици в срок 

не по-късно от 5 дни преди провеждането му. 

(4) За организирани прояви и мероприятия извън населеното място на училището, които не са 

предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, се уведомява по електронната 

поща началника на РУО в срок не по-късно от 3 дни преди пътуването. 

(5) Организираната проява, изява или мероприятие по ал. 4 се провежда, ако не постъпи отрицателно 

мотивирано писмено становище от началника на РУО. 

(6) За всички дейности по организираното извеждане на учениците от населеното място на 

училището учителят представя на ЗДУД декларации за информирано съгласие на родителите.  

Чл. 19. Учебното време през годината се определя с график, утвърден от министъра на 

образованието и науката в началото на учебната година. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

 

Чл. 20. (1) Училищното образование се организира в последователни класове.  

(1.1) Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас 

включително в два етапа, както следва: 

1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително; 

2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително. 
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(1.2) Според съдържанието подготовката в училището е обща и профилирана. 

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

общообразователна и разширена подготовка. 

(1.4) Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователна и 

разширена подготовка – в първи гимназиален етап и чрез общообразователна и профилирана 

подготовка – във втори гимназиален етап.  

(1.5) Обучението се провежда на книжовен български език. Усвояването на книжовния 

български език е задължително за всички ученици. 

(1.6) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат учениците при 

овладяването и прилагането на книжовно-езиковите му норми при обучението по всички учебни 

предмети, с изключение на чужд език. 

(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 самостоятелната форма на обучение.  

Чл. 21. (1) Учениците, записани в даден клас в дневна форма на обучение, в зависимост от броя им, 

се организират в паралелки или групи.  

(2) В зависимост от вида на подготовката и 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.  

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 22. Формите на обучение в ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий“ са: 

1. дневна;  

2. самостоятелна. 

3. индивидуална 

Чл. 23. (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. 

(2) В дневната форма на обучение се включват също час за организиране и провеждане на спортни 

дейности и часа на класа.   

Чл. 24. (1) Самостоятелната 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, учащи в ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий“, 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, учащи в ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий“, по 

желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след  решение на 

експертна комисия, създадена към РУО;  

3. ученици от ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий“, санкционирани с решение на Педагогическия 

съвет; 

4. ученици с изявени дарби; 

5. лица, навършили 16 години. 
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(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага действащия училищен учебен план за 

паралелката, избрана от ученика.  

(4) Заявление за записване или продължаване в самостоятелна форма на обучение се подава до 

директора преди началото на учебната година. 

(5) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 от Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. 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.  

(6) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план сe организират в една редовна сесия 

– февруари и две поправителни сесии – юли (май за ученици в XII клас) и септември (август за 

ученици в XII клас). Допълнителна трета изпитна сесия може да се назначи със заповед на 

министъра на образованието и науката. Те се провеждат съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 от Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. и Наредба № 11 от 01.09.2016 г.  

(7) Училището осигурява консултации на учениците в самостоятелна форма преди изпитните сесии 

по график, утвърден от директора. 

Чл. 25. (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;  

3. ученици с изявени дарби;  

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 ЗПУО; 5. 

ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 ЗПУО. (3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.)  

(3) Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен план и график на 

учебните часове и ги утвърждава.  

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и редът 

за утвърждаване се определят с Наредбата за приобщаващото образование.  

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

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

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

(7) 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 или 

болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие.  

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

на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението 

в индивидуалните учебни часове се осъществява от:  

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; 

училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на 

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

болницата;  

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

когато са в същото населено място, в което е болницата;  
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3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени 

от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на 

която се намира болницата.  

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се 

организират в рамките на няколко учебни седмици. 

Чл. 25. (1) Формата на обучение се променя преди началото на учебната година с подаване на 

заявление до директора. 

(2) По време на учебната година – при промяна от дневна в индивидуална или в самостоятелна 

форма. 

(3) Извън тези възможности, формата на обучение се променя с разрешение на началника на РУО. 

 

 

Глава трета 

ПЛАН – ПРИЕМ 

ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА  УЧЕНИЦИ 

 

Чл. 26. Приемът на ученици в ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий” се осъществява по държавен план-

прием.  

Чл. 27. (1) Приемът в гимназията се извършва за ученици, завършили основно образование след VII 

клас, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016г. на Министерство на образованието и науката (МОН) 

/чл.55-60/. 

(2) При записване в гимназията се подават следните  документи: 

1. заявление до директора; 

2. оригинал на свидетелството за основно образование; 

3. лична амбулаторна карта. 

Чл. 28. Прием на ученици със специални образователни потребности (СОП) се извършва съобразно 

разпоредбите на ЗПУО. 

Чл. 29. (1) Преместването на ученици в друго училище се осъществява при наличието на свободни 

места в приемащото училище. 

(2) Свободни места са: 

1. незаетите; 

2. освободените през учебната година. 

(3) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им в сайта на училището и 

в РУО. 

Чл. 30. (1) Учениците може да се преместват на свободни места, както следва: 

      1. от VІІІ до Х клас -  през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време 

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

      2. в XI клас - по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви - 

през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни 

дни преди края на всеки учебен срок 

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

профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви. 

(2) Премествания извън случаите по ал. 1 се разрешават от началника на РУО на територията, на 

която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините 

за преместването. 
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Чл. 31. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:  

1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 от 

ЗПУО до директора на приемащото училище;  

2. издаване на служебна бележка от директора на приемащото училище до три работни 

дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика;   

(2) Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със 

заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.  

(3) До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на 

родителя/настойника и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен 

план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.  

(4) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът 

и/или ученикът представя получените документи за записване в приемащото училище.  

(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за 

приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът 

и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план 

в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.  

(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на 

училището, от което идва ученикът, за неговото записване.  

 

 

Глава четвърта 

ОЦЕНЯВАНЕ, ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, 

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

РАЗДЕЛ 1 

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Чл. 32. Оценяването е процес на установяване на постигнатите резултати от ученика в учебния 

процес. Установяването на постигнатите резултати и оценяването е индивидуално за всеки ученик. 

Чл. 33. Организацията на оценяването в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ се извършва според 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. и Наредба № 11 от 01.09.2016 г. 

Чл. 34. В триседмичен срок от началото на учебната година се установява входното равнище на 

учениците по предмети, които са изучавали през предходната учебна година в задължителните 

учебни часове. То е текущо писмено изпитване и поставената от него оценка е част от минималния 

задължителен брой оценки за първия учебен срок за учениците от XII клас съгласно Наредба № 3 

от 15.04.2003 г.  

Чл. 35. Текущите изпитвания при условията на вътрешно оценяване се осъществяват системно през 

първия и втория срок. По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването 

на всеки ученик. 

Чл. 36. При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката пред ученика. 

Чл. 37. Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или групови. 

(1) Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един час; 

(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава отговори на поставени задачи. 

Оценяващият е длъжен да мотивира писмено или устно оценката си пред ученика. 
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(3) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите знания 

по завършена част от учебния материал. Тя се провежда за не повече от един учебен час /чл. 17, ал. 

2 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г./. 

(4) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват резултатите на учениците 

по учебен предмет в края на учебния срок. Тя се провежда за един учебен час, с изключение на 

класната работа по български език и литература и по чужд език, които се провеждат в два слети 

учебни часа /чл. 18, ал. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г./. 

(5) Контролните и класните работи се връщат на учениците за запознаване с резултатите не по- 

късно от две седмици след провеждането им. 

(6) Екземпляр от всяка контролна и класна работа, провеждана от всеки учител по съответния 

учебен предмет, да се предоставя на председателите на МО за съхранение с цел уеднаквяване 

критериите и скалите за оценяване на учениците и по-голяма прозрачност в методическата работа 

на преподавателите.  

Чл. 38. Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания /чл.20, ал. 1 и 2 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г./: 

(1) В една паралелка може да се провежда не повече от една класна или контролна работа в един 

учебен ден. 

(2) В една 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. 

(4) Графикът на класните и контролните работи се изготвя от учителите и се утвърждава от 

директора в началото на всеки срок и се поставя на общодостъпно място в училището. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНИ, ГОДИШНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ 

 

Чл. 39. (1) За учениците от XII клас: 

1. се формира срочна оценка само за учебните предмети, които по учебен план се изучават с 

повече от един учебен час седмично /чл. 20, ал. 2 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г./; 

2. се формира само годишна оценка за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един 

час седмично и през двата срока; 

3. се формира годишна оценка като се вземат предвид текущите оценки от единия срок и 

срочната оценка от другия срок за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един 

час седмично в един от двата срока. 

(2) Срочна оценка: 

1. се формира по всички предмети, изучавани през срока на база текущи оценки; 

2. не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. 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 по чл. 7,  ал. 3, т. 2 от Наредба № 11. 

3. формирането на срочна и годишна оценка за профилираната подготовка в ХІ и ХІІ клас се 

осъществява според нормативната уредба 

(3) С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка може да се удължи 

за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е допуснал отсъствия поради 
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продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ (в повече от 25% от 

часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка за учениците). 

Чл. 40. Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни 

дни преди приключване на съответния учебен срок. 

Чл. 41. (1) Не се оформя срочна оценка по физическо възпитание и спорт на ученици, освободени 

по здравословни причини от изучаването му, за време, което не позволява поставяне на 

задължителния минимален брой текущи оценки. В графата се вписва текста „освободен“. 

(2) Годишната оценка по учебния предмет „физическо възпитание и спорт“ за ученици, освободени 

по здравословни причини от изучаването му през единия срок, е срочната оценка за срока, през 

който предметът е изучаван. 

Чл. 42. Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е както следва: 

(1) За учениците от XII клас /чл. 11 а, ал. 1 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г./: 

1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часа седмично 

– две оценки от устни и три от писмени изпитвания; 

2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично – две оценки 

от устни и две от писмени изпитвания; 

3. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично – две оценки 

от устни и една от писмено изпитване; 

4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един час седмично – една оценка от 

устно и една от писмено изпитване. 

(2) За учениците от VIII - XІ клас /чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г./: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план 

с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, 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 четири и повече учебни часа седмично; 

4. в минималния задължителен брой текущи изпитвания се включва текущото изпитване от 

входно равнище. (чл. 12, ал. 2) 

Чл. 43. Годишната оценка се оформя от учителя, при вземане предвид на срочните оценки. 

Чл. 44. За ученик, който няма минималния задължителен брой оценки за срока по учебен предмет, 

се явява на изпит за определяне на срочна оценка с изключение на учениците по чл. 39, ал. 3. 

Чл. 45. (1) За XII клас Окончателните оценки при завършване на средно образование се формират с 

точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебните предмети, изучавани в 

гимназиалния етап от задължителната (ЗП), задължителноизбираемата (ЗИП) и 

свободноизбираемата (СИП) подготовка. 

(2) За VIII - XІ клас Окончателната оценка установява степента на постигане на резултатите от 

обучението в края на етап, формира се само в края на първия и на втория гимназиален етап на 

средното образование и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден 

учебен предмет и/или модул през съответния етап.  
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РАЗДЕЛ 3 

ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 46. Изпитите в процеса на обучение са: 

1. приравнителни изпити; 

2. за промяна на оценка; 

3. за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул; 

4. за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул. 

Чл. 47. Изпитите са успешно положени, когато оценката е не по-малка от среден (3).  

Чл. 48. Изпитите по чл. 46 се организират съгласно чл. 26-29 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за 

учениците от XII клас и чл. 32-38 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за учениците от VIII - XI клас 

при условия и ред, определени със заповед на директора. 

Чл. 49. Национално външно оценяване и Държавен зрелостен изпит. 

(1) Национално външно оценяване се полага в Х клас по: 

1. Български език и литература  

2. Математика 

(1.1) В края на Х клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на 

постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен 

стандарт за общообразователната подготовка. 

 (1.2) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: 

„постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“. 

(1.3)  Когато се установи, че учениците по т. 1.2 са постигнали изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател 

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

(2) Извън изпитите по ал. 1 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния 

предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез който се измерва степента на 

постигане на отделни езикови компетентности в областта на чуждия език, и/или по учебния предмет 

информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане на отделни ключови 

компетентности в областта на дигиталните компетентности, придобити в класовете от етапа. 

(3) След завършване на  ХІІ клас учениците полагат държавни зрелостни изпити за придобиване на 

средно образование (ДЗИ) по: 

1. Държавен зрелостен изпит по български език и литература; 

2. Държавен зрелостен изпит по избран от ученика учебен предмет, изучаван в задължителната 

общообразователна подготовка. 

(3.1) Ученикът може да избере по желание да се яви на държавен зрелостен изпит по избран от него 

учебен предмет, изучаван в ЗП или в ЗИП съгласно училищния учебен план. 

(3.2) Средно образование се придобива след успешно завършен ХІІ клас и успешно положени 

задължителни ДЗИ и се удостоверява с диплома за завършено средно образование и дава право за 

продължаване на образованието или за професионално обучение. 

(3.3) ДЗИ се полагат при спазване на ДОИ към момента на явяването без ограничения за възраст и 

брой изпитни сесии. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
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Чл. 50. На учениците, завършили Х клас, се издава удостоверение за завършен Първи гимназиален 

етап. 

Чл. 51. На учениците, завършили ХІІ клас и успешно положили ДЗИ, се издава диплома за 

завършено средно образование, съгласно чл. 132, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 от ЗПУО. 

Чл. 52. За издаване на документи от гимназията, извън задължителните, се спазва следния ред: 

1. подаване на заявление до директора за вида и съдържанието на документа; 

2. представяне на цветна снимка в анфас, актуална към момента на издаването на документа; 

3. срок за изготвяне на документа – 3 работни дни след разглеждане на заявлението от 

директора. 

Чл. 53. За издаване на служебни бележки от гимназията е необходимо: 

1. учениците да си закупят необходимата бланка, да я попълнят и предадат на класния 

ръководител; 

2. класният ръководител да свери, допълни необходимите данни и да ги представя в 

канцеларията; 

3. в срок до 3 работни дни класният ръководител да получи заверените бележки и да ги раздаде 

на учениците. 

Чл. 54. На ученик, който не желае да се яви на ДЗИ или не ги е положил успешно в годината на 

завършване на ХІІ клас, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап, съгласно чл. 138, 

ал. 1 от ЗПУО. 

 

 

Глава пета 

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

Като участници в образователния процес учениците, учителите, директорът и другите 

педагогически специалисти, както и родителите, си партнират. 

Правата, задълженията и взаимоотношенията между участниците в образователния процес се 

уреждат в Етичен кодекс на училищната общност. 

Етичният кодекс се изработва от екип, съставен от двама представители на педагогическия 

съвет, по един представител на обществения съвет и на ученическия съвет на училището в началото 

на учебната година. 

След приемане на всяка от структурите му, етичният кодекс се публикува на интернет 

страницата на училището.  

 

 

РАЗДЕЛ 1 

УЧЕНИЦИ 

 

Чл. 55. Ученици в VIII–XII клас на ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий“ са тези, които са записани в 

училището с административен акт на директора. 

Чл. 56. 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 на обучение; 
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4. да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите 

и във факултативните учебни часове;  

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

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

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

8. да участват в проектни дейности;  

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

факултативните учебни часове;  

10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането и решаването на 

въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;  

11. 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;  

12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди по предложение на класни 

ръководители и учители и гласувани от Педагогическия съвет; 

13. да получават стипендии при условия и по ред, определени с ПМС № 33 от 15.02.2013г. 

 

Чл. 57. Учениците имат следните задължения:  

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

2. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа при започване на учебния час; 

3. да спазват установения ред в кабинетите по време на учебните часове и през междучасията;  

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

часове;  

5. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, освен за целите на 

учебната работа и със съгласието на преподавателя;  

6. да не подсказват и преписват по време на учебния процес и да не използват готови материали 

като свои; 

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

развитието на добрите традиции; 

8. да зачитат правата, честта и достойнството на учителите, другите ученици, 

административния и помощния персонал, както и да не прилагат физическо и психическо 

насилие;  

9. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него, да представят на своите 

родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника си за 

кореспонденция;  

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

11. да не внасят в кабинетите храни и напитки (алкохолни и енергийни); 

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

наркотични вещества; 

13. да не участват в политически партии и организации до навършването на 18 годишна 

възраст; 

14. да пазят училищното имущество, да не драскат и пишат по стените, вратите, учебната мебел 

и фасадата на сградата, както и по цялото движимо и недвижимо имущество; 

15. да спазват указанията на охраната при нормална и при извънредна обстановка в сградата и 

района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални 

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

17. да бъдат информирани, че всяко правене на клип и/или снимка и качването им в интернет 

без изричното съгласие на снимания, е забранено и наказуемо. 

18. в часовете по ФВС да спазват изискванията за облекло, нормите за ползване на физкултурния 

салон и откритата спортна площадка. 

19. да спазват приетите на Педагогически съвет Правила за работа в условията на COVID-19. 

Чл. 58. (1) Ученик се отписва от училището, когато:  

1. се премества в друго училище;  

2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, 

по-дълъг от два месеца;  

3. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил на съответните изпити в три поредни сесии.  

(2) Когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява 

съответната общинска или районна администрация, РУО и органите за закрила на детето.  

Чл. 59. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи /чл. 62, 

ал. 1, 2 и 3 от П № 232 от 20.10.2017 г./: 

1. по медицински причини – след предоставяне на медицински документ, с отразени номер и 

дата на амбулаторен лист, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или 

специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно 

отделение на лечебно заведение за болнична помощ и след потвърждение от 

родителя/настойника на детето в телефонен разговор и неговите имена и подпис върху 

документа; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при 

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

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

потвърждение от родителя/настойника на детето в телефонен разговор и неговите имена и 

подпис върху документа. Ученикът е длъжен да удостовери със служебна бележка участието 

си в извънучилищни форми на дейност в началото на учебната година; 

3. до три учебни дни в една учебна година въз основа на заявление (по образец на училището) 

от родителя/настойника на детето до класния ръководител, в което подробно се описват 

причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено. В случай че молбата не може 

да се подаде преди отсъствието на ученика, родителя/настойника на детето уведомява 

класния ръководител и до три учебни дни след завръщането на ученика подава заявлението. 

Заявленията се завеждат и съхраняват от класния ръководител; 

4. до седем учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз 

основа на мотивирана молба (по образец на училището) от родителя/настойника на детето, в 

която подробно се описват причините, налагащи отсъствието и след решение на 

Педагогическия съвет. Заявлението се подава не по-късно от пет учебни дни преди 

отсъствието. 

Чл. 60. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. 

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

закъснение на ученик за учебен час повече от двадесет минути – като едно отсъствие /чл. 61, ал. 2 

от П № 232 от 20.10.2017 г./. 

Чл. 61. (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете за организиране и 

провеждане на спортни дейности и ФВС, имат право да бъдат освободени от тях.  
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(2) Видът на заболяването и заключението за освобождаване от тези учебни часове се удостоверява 

с медицинска експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане 

или експертиза за трайно намалена работоспособност. 

(3) Медицинските документи за освобождаване по здравословни причини от учебните часове за 

организиране и провеждане на спортни дейности и от часовете по учебния предмет ФВС се подават 

от родителя/настойника на ученика.  

(4) При подаването им родителят/настойникът попълва декларация, в която посочва какви дейности 

ще извършва ученикът във времето, определено за тези часове, като избира от следните варианти: 

ученикът не се явява за учебния час, ако той е първи или последен в разписанието за деня; ученикът 

присъства в часа, без да участва в учебната дейност.  

(5) При освобождаване за цялата учебна година документите се подават до 15 октомври, а в 

останалите случаи – до седем работни дни след явяването на ученика в училище. 

(6) Въз основа на представените медицински документи и подадената от родителя/настойника 

декларация, директорът определя със заповед учениците, освободени по здравословни причини от 

учебните часове за организиране и провеждане на спортни дейности и от часовете по учебния 

предмет ФВС, срока за освобождаване и заниманията им във времето, определено за тези часове.  

(7) Директорът уведомява родителите на учениците писмено за обстоятелствата по ал. 5.  

Чл. 62. (1) За мотивиране на ученици за преодоляване на проблемното им поведение могат да се 

организират следните дейности: 

1. обсъждане между ученика и клания ръководител за изясняване на възникнал проблем и 

подкрепа за разрешаването му; 

2. консултиране на ученика с педагогическия съветник или психолога; 

3. индивидуална подкрепа от личност, която той уважава; 

4. включване на ученика в дейности, в полза на паралелката или училището (поддръжка на 

училищните площи и хигиената в кабинетите и коридорите). 

(2) Ученикът се включва в някоя от дейностите след обсъждане с класния ръководител, 

заинтересования учител/учители и координиращия екип. 

Чл. 63. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативни актове по неговото 

прилагане и в Правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за 

въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците могат да бъдат налагани следните санкции:  

1. „Забележка“ - за: 

а. пет неизвинени отсъствия; 

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

в. системно явяване без спортна униформа в часовете по ФВС; 

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

д. поведение, което е нарушение на установения ред в училище и при провеждане на 

екскурзии с учебна цел, спортни мероприятия и други; 

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

ж. злонамерено използване на електронни устройства за аудио и видео запис в училище и 

района; 

з. използване на електронни устройства с неучебна цел по време на час. 

и. за неспазване на противоепидемичните мерки. 

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

а. възпрепятстване на учебния процес;  
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б. груби отношения със съученици и учители. 

3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ - за: 

а. тринадесет неизвинени отсъствия; 

б. системно увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната 

документация; 

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

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

училището; 

д. явяване в училище след употреба на алкохол и други упойващи вещества; 

е. прояви на физически и психически тормоз; 

ж. установяване на фалшифициране на документ – за извиняване на отсъствие, ученическа 

книжка или дневник; 

з. при ползване на лични данни на учител или служител; 

и. злонамерено използване на електронни устройства за аудио и видео запис в училище и 

района и разпространяване на информацията в Интернет и в обществото. 

4. „Преместване в друго училище“ - за: 

а. повече от осемнадесет неизвинени отсъствия; 

б. системно нарушаване на Правилника за дейността на училището; 

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

5. „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ - при ученици, навършили 16 

години за:  

а. повече от осемнадесет неизвинени отсъствия; 

б. системни и тежки нарушения на Правилника за дейността на училището. 

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

(3) Видът на санкцията се определя като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване 

на нарушението, вида и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика. 

(4) Освен налагането на санкция на ученика, задължително се осигуряват и дейности за превенция 

и преодоляване на проблемното му поведение и се предоставя обща подкрепа за личностно развитие 

като консултации по учебни предмети, консултации с  педагогическия съветник или психолога, 

участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на 

нарушения или отпадане от училище. 

Чл. 64. Санкциите по чл. 61, ал. 1, т. 1 и 2 се налагат със заповед на директора по мотивирано 

писмено предложение на класния ръководител, а по т. 3, 4 и 5 – със заповед на директора по 

предложение на Педагогическия съвет. 

Чл. 65. (1) За откриване на процедура по налагане на санкция директорът уведомява писмено 

родителя, а в случаите по т. 3, 4 и 5 – и териториалната структура за закрила на детето. 

(2) При уведомяването по ал. 1 се посочва извършеното от ученика нарушение и условията, при 

които родителят може да участва в процедурата за налагане на санкция. 

Чл. 66. (1) Преди налагане на санкцията по чл. 61, ал. 1, т. 1 и 2 и мярката по чл. 64, директорът, а 

по т. 3, 4 и 5 – Педагогическият съвет – задължително изслушва ученика и/или се запознава с 

писменото му обяснение за обстоятелствата, свързани с нарушението. Изслушването задължително 

се извършва в присъствието на педагогическия съветник/психолога. 

(2) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно 

на родителя, когато ученикът е малолетен, изслушването му може да се извърши в присъствието на 

лице, на което ученикът има доверие. 
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Чл. 67. (1) Санкцията ''преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато това 

налага промяна на профила. 

(2) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 

нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

(3) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или 

от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но 

със съгласието на родителите си. 

(4) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението 

си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО. 

(5) 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. 

(6) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото 

училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или 

в училището, в което е преместен. 

Чл. 68. (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 в 

самостоятелна форма на обучение" са наложени до тридесет учебни дни преди края на втория 

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

Чл. 69. (1) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да отстрани ученика 

до края на учебния час. 

(2) При налагане на мярката по ал. 1 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва 

отсъствие, а наложената мярка се документира в раздел „Бележки“ в дневника на класа и в 

ученическата книжка. 

(3) При налагане на мярката по ал. 1 ученикът няма право да напуска територията на училището и 

се насочва от учителя към психолога/заместник-директора/директора.  

(4) За явяване в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността 

на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, на 

ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването 

му". 

Чл. 70. (1) Училищният ученически съвет е колективен орган за ученическо самоуправление, който 

се избира в началото на всяка учебна година. 

(2) Училищният ученически съвет осъществява правото на участие на ученици в Педагогическите 

съвети на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, когато се разглеждат важни въпроси, касаещи 

учениците. 

(3) Училищният ученически съвет съдейства на ръководството, педагогическия и непедагогическия 

персонал за спазване от учениците на правилника за вътрешния ред и подпомага разрешаването на 

конфликти. 

(4) Училищният ученически съвет организира дежурство на учениците съвместно с дежурните 

учители в междучасията за спазване реда и опазване на училищната собственост. 

(5) Училищният ученически съвет отговорно участва в организирането и провеждането на 

ученическото самоуправление, което може да се реализира в часовете на класа, в други учебни 

часове (след съгласуване с преподавателя) и по време на извънкласни дейности. 

(6) Училищният ученически съвет подпомага благотворителни и хуманитарни каузи. 
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РАЗДЕЛ 2 

РОДИТЕЛИ 

 

Чл. 71. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват 

чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна 

ситуация или поведение на  ученика го прави необходимо.  

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е електронният дневник. 

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от 

родителите. 

Чл. 72. Родителите имат следните права:  

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

образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към 

общността; 

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите 

педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете 

страни време;  

3. да се запознаят с училищния учебен план или със съответната педагогическа система;  

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

въпроси, които засягат правата и интересите 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. 73. Родителите имат следните задължения:  

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище като уведомяват своевременно 

училището в случаите на отсъствието му. При продължително отсъствие или невъзможност 

да осъществява задълженията си към детето по чл. 210 от ЗПУО, да посочи официално лице 

с делегирани правомощия, с което класният ръководител и ръководството на училището да 

може законово да изпълняват задълженията си;  

2. писмено да уведомява класния ръководител при настъпили промени в гражданското им 

състояние, в частта, касаеща учениците, с цел класният ръководител да може законово да 

осъществява задълженията си (например при настъпил развод, делегирани родителски права 

на единия от родителите, смяна на имена, смяна на постоянен адрес, смяна на телефон за 

връзка, смяна на личен лекар и др.); 

3. да уведоми писмено класния ръководител при постъпване в училище и в началото на всяка 

учебна година за здравословни, психологически или други проблеми на ученика, които могат 

да повлияят или да се проявят при обучението му, с цел адекватна реакция при евентуална 

тяхна проява и опазване на неговия живот и този на другите ученици; 

4. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, 

успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 

5. да участват в родителските срещи; 

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

подходящо за двете страни време; 
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7. при освобождаване от часовете по ФВС и спортни дейности, едновременно с медицинска 

експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или 

експертиза за трайно намалена работоспособност, да подава писмена декларация, в която 

посочва какви дейности ще извършва ученикът във времето, определено за тези часове; 

8. да подава писмено заявление или уведомително писмо за отсъствие на ученика по уважителни 

причини; 

9. при отсъствие на родителите от настоящия им адрес за срок по-голям от един месец да 

уведомяват директора кое ще бъде лицето за контакт по време на отсъствието им по всички 

въпроси, свързани с училищното образование на ученика (без смяна на формата на обучение 

и училището). 

10. да осигурят на ученика лични предпазни средства – маска или шлем. 

Чл. 74. Родителите нямат право: 

1. да влизат в сградата на училището, без да уведомят охраната на училището за целта на 

посещението си; 

2. да влизат в кабинетите, освен с изричното разрешение на учителя; 

3. да прекъсват учебните часове – пряко или чрез обаждане по телефона; 

4. да встъпват в саморазправа с ученици от училището или с техните родители; 

5. да уронват престижа и авторитета на училището, учителите, служителите и учениците. 

Чл. 75. Родители, които не осигуряват присъствието на децата си, подлежащи на задължително 

училищно образование в училище, подлежат на глоба по чл. 347 от ЗПУО. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 76. Педагогическите специалисти имат следните права:  

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;  

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в ЗПУО;  

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;  

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения;  

5. да повишават квалификацията си;  

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

Чл. 77. Учителските длъжности в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, са: 

1. учител;  

2. старши учител. 

Чл. 78. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от лица, придобили висше 

образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на 

2  областите на висше образование и професионалните направления и професионална 

квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.  

(2) Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование и без професионална 

квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното 

образование или от лица със завършено висше образование, но без професионална квалификация 

"учител" в случаите по чл. 213, ал. 9 – 11 от Закона за предучилищното и училищното образование.  
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(3) В случаите по ал. 2 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална квалификация 

"учител", са педагогически специалисти и имат правата и задълженията за съответната учителска 

длъжност, докато я заемат, като училището изготвя и реализира план за придобиване на 

педагогически компетентности от съответното лице.  

Чл. 79. Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или допълнително 

придобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за завършена образователно-

квалификационна степен на висшето образование и свидетелство за професионална квалификация 

и/или други документи, определени с държавните изисквания към съдържанието на основните 

документи, издавани от висшите училища.  

Чл. 80. (1) Длъжността "учител" включва следните функции:  

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

придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;  

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на децата и учениците;  

3. ефективно използване на дигиталните технологии;  

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

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

учениците;  

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

включване в образователната и социалната среда;  

7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 

8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които 

изисква такава;  

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 

съответния учебен предмет или модул;  

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;  

11. разработване и изпълнение на проекти и програми;  

12. участие в професионална мобилност и професионални общности;  

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

институцията;  

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

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;  

15. водене и съхраняване на задължителните документи;  

16. провеждане на консултации с ученици и родители;  

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

взаимопомощ;   

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

училищното образование. 

19. да спазват приетите на Педагогически съвет Правила за работа в условията на COVID-19. 

Чл. 81. (1) Длъжността "старши учител" освен функциите по чл. 5, ал. 1 включва и допълнителни 

функции:  

1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;  
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2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 

децата по възрастови групи;  

3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 

учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас;  

4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители;  

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

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

програмни системи. 

7. да спазват приетите на Педагогически съвет Правила за работа в условията на COVID-19. 

(2) Длъжността по ал. 1 се заема от лица, придобили висше образование и професионална 

квалификация "учител", съгласно приложение № 1 към чл. 10.  

Чл. 82. Длъжността "психолог" включва следните функции:  

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

среда;  

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

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

и насилието между учениците;  

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

разпознаване на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа;  

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

му развитие;  

6. подкрепа на децата и учениците в образователния процес;  

7. участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и ученици, 

които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в случаи при налагането на 

санкции на ученици;  

8. участие при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които получават 

допълнителна подкрепа;  

9. участие в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на отпадането 

от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;  

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

стандарт за приобщаващото образование;  

11. превенция на обучителни трудности;  

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

7  рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и 

утвърдени диагностични инструменти;  

13. работа по възникнали в детската градина или училището случаи в сътрудничество с 

институции и служби от общността;  

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

формите им, оценяване на поведенчески прояви на децата и учениците, предлагане и 

прилагане на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното 

поведение на деца/ученици;  

15. взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и 

родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и 

социализацията на децата и учениците, или за вземане на решение по случай;  
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16. индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен 

проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми 

на подкрепа;  

17. посредничество при решаване на конфликти;  

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

ориентиране и консултиране;  

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

училищното образование.  

20. да спазват приетите на Педагогически съвет Правила за работа в условията на COVID-19 и 

за оказва необходимата подкрепа. 

Чл. 83. Длъжността "психолог" се заема от лица, придобили висше образование по:  

1. специалност от професионално направление "Психология" съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления с присъдена 

професионална квалификация по психология;  

2. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления с придобита образователно-

квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление 

"Психология".  

Чл. 84. Длъжността "ръководител на направление "Информационни и комуникационни 

технологии" включва следните функции:  

1. внедряване и ефективно използване на цифрови технологии в образователния процес и 

управлението на училището;  

2. подпомагане на педагогическите специалисти при избора и използване на цифрови 

технологии в образователния процес;  

3. осигуряване на съвместимостта на базите данни на училището с други системни 

администратори;  

4. организиране и поддръжка на вътрешната информационна и комуникационна система;  

5. организиране и координиране на процесите по събиране, оценяване, съхраняване, 

обработване, представяне и обмен на информация, свързани с дейността на институцията;  

6. участие във вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното 

използване на дигиталните технологии и за прилагане на информационни продукти и 

софтуер;  

7. запознаване на учениците с безопасното използване на дигиталните технологии, 

включително и за работа в интернет среда;  

8. разработване и поддържане на електронни материали и бази данни, свързани с дейността на 

институцията.  

9. да спазват приетите на Педагогически съвет Правила за работа в условията на COVID-19. 

Чл. 85. Функциите на заместник-директора се определят от директора.  

Чл. 86. (1) Заместник-директорът, които осъществяват функции, свързани с управлението и 

контрола на учебната дейност, изпълняват норма за преподавателска работа. 

(2) Заместник-директорът изпълнява и други задължения, възложени от директора, в съответствие 

със спецификата на длъжността и вида на институцията.  

(4) Заместник-директорът спазва приетите на Педагогически съвет Правила за работа в условията 

на COVID-19. 
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Чл. 87. (1) Лицата придобиват професионална квалификация "учител" при условията и по реда на 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", 

приета с ПМС № 289 от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.).  

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия 

специалист.  

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с Наредба 15  

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

Чл. 88. Класни ръководители 

Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на учебната година. 

(1) 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 съвместно разработване на  

теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурно образование за часа на класа и 

правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност.  

3. Своевременно информиране на родителите за: 

а. правилника за дейността на училището,училищния учебен план, по който се провежда 

обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на на занимания по 

интереси; 

б. образователните резултати и напредъка на учениците в процеса на обучение, възпитание 

и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс; 

в. възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации 

по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси; 

г. неспазване на задълженията на ученика, допуснати отсъствия и възникнало проблемно 

поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;  

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. Прави 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. Спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или паралелката. 

(2) Класният ръководител е длъжен: 

1. да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се 

отнасят до поверената му паралелка; 

2. да запознава учениците от поверената му паралелка с разпоредбите, въведени или прилагани 

на училищно ниво - правилник за дейността на училището, инструктажи, заповеди на директора и 

др.; 

3. да осъществява образователната дейност, ориентирана към интереса и към мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика; 

4. да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с 

тях; 
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5. да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката; 

6. да провежда срещи с родителите, да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне 

на оценки в ученическите книжки; 

7. когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от 

уважителните причини, определени в Наредбата за  приобщаващото образование, класният 

ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага 

грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за 

отстраняване на причините за отсъствията; 

8. да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си; 

9. да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в Наредба № 8 от 

11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски:  

а. ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година;  

б. да спазва изискванията за водене на електронен дневник; 

в. отразява подкрепата за личностно развитие на учениците; 

г. отразява други данни за ученика – наложени санкции (заповед, номер), награди, участие 

в ученическото самоуправление, участие в проектни дейности и др.; 

д. съхранява медицинските бележки и другите оправдателни документи и носи отговорност 

за това; единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в 

дневника на класа; 

е. на 1-во число от всеки месец подава в канцеларията информация относно броя на 

учениците, отсъствията по уважителни и неуважителни причини за предходния месец, 

наложените санкции, номерата на учениците, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни 

причини за предходния месец; 

10. ежемесечно докладва на директора за ученици, застрашени от отпадане, причините и 

извършените до момента дейности; изпраща и регистрира в дневника на класа уведомителните 

писма до родителите; 

11. реализира постоянна връзка с родителите, организира изпълнението на решенията на 

педагогическия съвет, ученическия парламент и училищното ръководство; 

12. на първата родителска среща в началото на учебната година запознава родителите с 

Правилника за дейността на училището, учебния план на класа, ПБУВОТ; 

13. провежда начален и периодичен инструктаж и го регистрира според изискванията; 

14. осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая; 

15. при възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за 

разрешаване на конфликти: 

А. Между ученици като:  

• търси подходящи методи и средства за нейното преодоляване;  

• при особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището. 

Б. Между ученици и учител:  

• запознава училищното ръководство. 

(3). Класният ръководител има право да: 

1. предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка; 

2. изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до 

процеса на образование и възпитание в паралелката; 

3. поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика. 
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(4) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения: 

1. Да предлага налагане на санкции: 

• на ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове 

по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на 

останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение на учениците; 

• на ученик, който възпрепятства провеждането на учебния процес и учителят го е отстранил 

до края на учебния час; 

• на ученик, който се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището 

Чл. 89. Дежурни учители. 

Дежурството се извършва по график, изготвен и утвърден от директора в началото на всеки 

учебен срок. 

(1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия са длъжни:  

1. да идват на училище в 7.30 часа преди започване на учебните часове; 

2. промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на директора, а ако той 

отсъства от неговия заместник; 

3. дежурните учители са не по-малко от шестима за деня – по двама за всеки от входовете; 

4. да оказват съдействие на охранителя в училището, като контролират пропускателния режим 

и приемат учениците, като изискват приличен вид; 

5. да бъдат в училището до края на учебния ден, независимо от часовото им натоварване; 

6. да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и в класните стаи, за които отговарят, 

и да уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното 

имущество; 

7. да докладват за възникнали проблеми на директора и координатора за спазване на мерките 

за работа в условия на пандемия и да получават съдействие при необходимост. 

 

 

Глава шеста 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 90 (1) Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 

педагогически въпроси в училището. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически. 

(3) Директорът на училището е председател на Педагогическия съвет. 

(4) В заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, 

както и други лица. 

(5) Директорът на училището, в качеството си на председател на Педагогическия съвет, кани 

писмено представителите на обществения съвет на заседанията на Педагогическия съвет, като им 

предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 

Чл. 91. (1) Педагогическият съвет в училището: 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите четири години с приложени към 

нея план за действие и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 
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3. приема училищните учебни планове; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

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

8. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

9. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните 

санкции в предвидените от ЗПУО и този правилник случаи; 

10. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

11. определя ученически униформи; 

12. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната 

общност; 

13. периодично, най-малко два 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; 

14. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

15. приема Правила за работа в условията на COVID-19 и ги променя периодично, съгласно 

актуалната обстановка. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5  се публикуват на интернет страницата на училището. 

(3) Съгласно ал. 1, т. 9 Педагогическият съвет дава предложение на директора за поощряване или 

награждаване на ученици, които: 

1. имат отличен успех; 

2. имат изяви или са постигнали високи резултати в олимпиади, конкурси, фестивали, 

концерти, работилници, проекти и други на регионално, национално и международно ниво; 

3. са взели участие в значими за училището дейности, в т. ч. организиране на празници, участие 

в клубове, спортни отбори, младежки и благотворителни инициативи; 

4. са се отличили с активна позиция по въпроси, свързани с училищния живот и разрешаването 

на проблеми, произтичащи от него; 

5. спазват училищните правила и допринасят за утвърждаване престижа на училището.  

(4) Педагогическият съвет предлага за награждаване педагогическите специалисти по следните 

критерии: 

1. за постигнати високи резултати в учебно-възпитателния процес; 

2. популяризиране доброто име и образ на училището; 

3. за осъществяване на пълноценно взаимодействие с родителската общност; 

4. за постигнато високо ниво на професионално усъвършенстване чрез участие в конференции, 

семинари, обучения, научни форуми и други. 

(5) Педагогическият съвет предлага за награждаване представители на родителската общност за: 

1. изявена ангажираност и съпричастност към каузите и целите на училището; 

2. инициативност в срещите и предложенията на обществения съвет; 

3. принос в поддръжката и обновяването на материално-техническата база; 

4. финансово подпомагане на училището.  

(6) Директорът на училището определя със заповед вида на отличията и наградите. Те могат да бъдат 

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

възможностите на институцията и индивидуалните постижения.  
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(7) Наградите се връчват на официални празници, тържествени поводи или на специално 

организирани събития.  

 

 

Глава седма  
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 92. На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, с която 

се осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите 

и уменията на учениците. 

(1) Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

(2) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с 

държавния образователен стандарт за   приобщаващото образование. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Чл. 93. Общата подкрепа за личностно развитие в училището гарантира участие и изява на всички 

ученици в класната стая и може да включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – обсъждане на 

проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел 

повишаване ефективността на педагогическите подходи;  

2. кариерно ориентиране на учениците – включва взаимно допълващи се дейности за 

информиране, диагностика, консултиране; 

3. занимания по интереси – организират се за развитие на способностите и на 

компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, 

изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за 

придобиване на умения за лидерство; 

4. грижа за здравето – осигурява се чрез гарантиране на достъп на учениците до медицинско 

обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот; 

5. поощряване с морални и материални награди за високи постижения в образователната 

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

общност; 

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

7. превенция на обучителните затруднения. 

Чл. 94. (1) ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ провежда политика за подкрепа за личностно развитие 

и осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение. 

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени 

на общата училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и включват: 

1. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове; 

2. партньорство с родителите; 

3. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност. 
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Чл. 95. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение се определят от училището и включват: 

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

получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. консултиране на ученика с психолог; 

3. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения 

за общуване и решаване на конфликти; 

4. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

5. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава; 

 (2) Дейностите по ал. 1, т. 1-7 се осъществяват при спазване на изискванията на Наредбата за  

приобщаващото образование. 

  

 

РАЗДЕЛ 2 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Чл. 96. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие 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 по чл. 187, ал. 1, т. 1 от ЗПУО. 

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

дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО. 

Чл. 97. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с ученик по конкретен случай; 

2. 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 ученика.  

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

подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена. 
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Глава осма 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 98. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански 

контрол на управлението му. 

Чл. 99. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на 

финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от 

съответната институция.  

(2) Представителите на родителите се излъчват в два етапа: 

• първи етап – срещи на родителите на всяка паралелка, на които се избират по двама 

представители от паралелка; 

• втори етап – събрание на избраните родители, свикано от директора на училището. На 

събранието се избират представителите на родителите и се избират и резервни членове на 

обществения съвет. 

(3) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на училището. 

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от 3 години. 

Чл. 100. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

 (2) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на 

регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с 

нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл. 101. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет 

и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и 

документи, необходими за дейността му. 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет 

за свикването му. 

Чл. 102. (1) Общественият съвет в училището: 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора 

за изпълнението ѝ; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция 

на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както 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 и външното оценяване; 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по 

бюджета на училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при 

условията и по реда на Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 
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8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием; 

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната 

общност; 

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността 

„директор“ в държавните и общинските детски градини и училища; 

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен 

глас.  

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и т. 6, те се връщат с мотиви за 

повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият 

съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

(3) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с 

правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 


