
 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА 

УСТРОЙСТВОТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА ОУ ” ТОМА КЪРДЖИЕВ ” - РУСЕ 

учебна 2017/2018г. 

 

 

РАЗДЕЛ І 

 ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. Настоящият правилник има за цел да конкретизира правата и задълженията на 

членовете на колектива и да уреди обществените отношения, свързани с осигуряване на 

правото на училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, 

управлението и финансирането на училището. 
Правилникът е изработен и приет на заседание на ПС с протокол № 1/19.09.2017г. и 

утвърден със заповед №15 /19.09.2017г. 

Чл.2.Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация и се реализира в 

съответствие със следните принципи: 

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на училищно 

образование;  

2. ориентираност 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;  

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик;  

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното 

образование;  

5. запазване и развитие на българската образователна традиция;  

6. хуманизъм и толерантност;  

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

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

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите 

от иновациите;  

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното 

образование;  

10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация;  

11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по 

въпросите на образованието.  



Чл.3.(1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и 

квалификацията си чрез учене през целия живот.  

               (2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.  

    (3) Учениците ползват правото си на безплатно образование в ОУ”Т.Кърджиев” 

като не заплащат такса за училищно обучение в рамките  на държавните образователни  

изисквания и ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и 

способностите си 

(4) Училищното образование е безплатно и след задължителната училищна възраст за:  

1. българските граждани;  

2. гражданите на друга държава членка;  

3. гражданите на трети държави:  

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;  

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за 

членовете на техните семейства;  

в) приети по актове на Министерския съвет;  

г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;  

д) за които това е предвидено в специален закон;  

е) търсещи или получили международна закрила в страната.  

(3) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по 

реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение при 

условията и по реда за българските граждани.  

(4) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, 

осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за 

обучение и за развитие на интересите и способностите на  учениците.  

(5) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили задължителната училищна 

възраст, се обучават срещу заплащане на такси в размер, определен с тарифа, одобрена от 

Министерския съвет.  

Чл.4.(1) Училищното обучение до 16 годишна възраст се осъществява  в дневна форма на 

обучение 

1.Училището може да осигури обучение в индивидуална, самостоятелна и комбинирана 

форма за ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от 

компетентните органи  медицински документ не могат  да се обучават  в дневна форма 

2. Училищното обучение може да започне по-късно от определените му чл.8 ал.2 от 

ЗПУО възраст по решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към РУО на 

МОН. 

3.Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е 

задължителна и се извършва в подготвителна група. 

4. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини 

на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа 

принадлежност и религия. 

5.ОУ”Тома Кърджиев”осигурява подкрепяща среда за интегрирано обучение и 

възпитание на ученици със СОП и/или с хронични заболявания. 

Чл.5.(1) Обучението и възпитанието на децата и учениците в ОУ”Т.Кърджиев” се 

провежда на книжовен български език. 
(2) Училищното образование се осъществяват на български език с изключение на случаите, 

предвидени в  ЗПУО.  

(3) За усвояването на българския книжовен език от децата и учениците, за които българският език 

не е майчин, се създават допълнителни условия, в т.ч. и безплатно допълнително обучение по 

български език с цел подпомагане на образователната им интеграция. 

(4) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички ученици. Усвояването на 

българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч.  



(5) Изискванията към устната и към писмената реч на учениците се определят в държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка в частите им, отнасящи се до 

обучението по български език и литература, както и до жанровете на ученическите текстове, 

които следва да се усвоят в процеса на училищното образование.  

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

-овладяване и прилагане на компетентностите по български език и литература, определени с 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка като очаквани резултати 

от обучението в края на отделните етапи и степени;  

-овладяване и прилагане на компетентностите, определени с учебните програми по предмета 

български език и литература  

-спазване на книжовните езикови норми в учебните часове по всички учебни предмети, в 

дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява на 

български език, както и в дейностите за осигуряване на общата подкрепа за личностно развитие;  

-спазване на книжовните езикови норми в училищното образование при общуването на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти с  ученицитe. 

(7) Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на училищното 

образование във всички форми на обучение в учебните часове, предвидени за придобиване на 

училищната подготовка, чрез:  

-обучението по учебния предмет български език и литература;  

-обучението по останалите учебни предмети или модули, по които обучението се осъществява на 

български език 

-допълнителните модули по образователни направления, в т.ч. и по български език и литература;  

-допълнителното обучение по учебни предмети, в т.ч. и по български език и литература  

-консултациите по учебни предмети, в т.ч. и по български език и литература;  

-допълнителните консултации по учебни предмети, в т.ч. и по български език и литература, които 

се провеждат извън редовните учебни часове;  

-заниманията по интереси;  

(8) Учителите са длъжни да преподават на книжовен български език и да подпомагат учениците 

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

предмети, с изключение на чужд език, майчин език и на учебните предмети, които се изучават на 

чужд език. 

    

РАЗДЕЛ ІI 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.6.(1). Училището е на делегиран бюджет и ползва имоти, които са публична общинска 

собственост. В него могат да се обучават и ученици от други общини. 

              (2).В ОУ”Тома Кърджиев “е въведена официална униформа за знаменосците и 

асистентите на националния ни флаг.Всички останали ученици при желание 

организирано закупуват облекло с инициалите на училището. 

Чл.7.(1).1.Училищното образование в ОУ”Тома Кърджиев”-гр.Русе е основно. 

2.Основното образование се осъществява на два етапа: начален и прогимназиален 

3.Началният етап е от І до ІV клас включително  

4.Прогимназиалният етап е от V до VІІ  клас включително       

Чл.8. В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна 

година.Деца,навършили 6 години,могат да постъпят в първи клас по преценка на 

родителите или настойниците им,ако физическото и умственото им развитие позволява 

това.  

Чл.9.(1).1. Децата постъпват в  І клас по молба на родителите или настойниците им след 

завършена подготвителна група. 

2.Училището се избира  от родителите или настойниците, като при голям брой 

желаещи с предимство се записват децата, живеещи в района на училището, определен от 

общината 

Чл.10.(1).1.За деца, които следва да постъпят в І клас, но здравословното им състояние не 

позволява това, училищното обучение се отлага с решение на РЦПППО 

            2.В училището се обучават интегрирано ученици със СОП .Със заповед на 

директора се създава екип,състоящ се от : председател-учител в паралелката, и членове : 



психолог или пед. съветник , ресурсен учител. В работата на екипа могат да участват 

родители или настойници , а при необходимост и други специалисти. 

Чл.11. За учениците, постъпили в І клас, училището изпраща сведение до 30 септември  в 

общината, където се води списък на децата, които следва да постъпят в І клас. 

Чл.12.(1).Учениците от І до VІ клас могат да се преместват в друго училище по време на 

цялата учебна година . 

(2).След издаване на удостоверение за преместване директорът на училището 

уведомява писмено ДСП.  

(3).Директорът на приемащото училище в 3-дневен срок от записването на 

преместения ученик,уведомява директора на училището,в което се е обучавал. 

Чл.13(.1).На учениците, завършили І клас, училището издава удостоверение за завършен 

клас. 

(2).На учениците, завършили ІV клас, училището издава удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование. 

(3). Учениците със СОП , които се обучават интегрирано и са завършили ІV клас,но не са 

усвоили държавните образователни изисквания за начален етап на основно образование 

по обективни причини,училището издава удостоверение за завършен ІV клас,в което се 

вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.Тези 

ученици продължават обучението си в V клас. 

Чл.14.(1).Учениците от VII клас могат да се преместват в друго училище при условие и 

по ред, определен от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-

късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се 

извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в които 

ученикът се е обучавал. 

(2). При различия между учебните планове на ОУ”Т.Кърджиев” и училището от което са 

преместени, учениците се обучават по учебен план на ОУ”Т.Кърджиев”след  решение на 

ПС. 

Чл.15.(1) Завършването на клас от прогимназиален етап на основното образование се 

удостоверява с ученическа книжка. 

Чл.16.(1). На учениците, завършили VII иVІІІ клас, училището издава свидетелство за 

основно образование, съгласно държавните образователни изисквания за степента на 

образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите  за 

системата на образованието. 

 (2).Дубликатите на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование,свидетелство за основно образование  се издават по 

образец, утвърден от МОН,от директора на училището, издало документа и след подадена 

молба на заинтересуваното лице. 

 (3). Дубликати на удостоверенията за завършен клас се издават като се използват 

утвърдените от МОН образци на съответните документи, като се изписва “Дубликат” и се  

удостоверява с подписа на  директора  и печата на училището с държавния герб. 

 

 

     РАЗДЕЛ III 
ФOРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл.17.(1) Училището организира дневна форма на обучение. Училището може да 

организира и индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение. 

(2)  Формата на обучение се избира от родителите, при условията на чл.42 ал.2 от ЗПУО. 

Чл.18.(1) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностното 

развитие за: 

1.ученик, който не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни 

години; 

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

5.ученик със СОП; 



Чл.19.(1) За записване или промяна на формата на обучение, при условията на чл.12, ал. 2 

на ЗПУО родителят/настойника подава заявление до директора. 

(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна или в комбинирана 

форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на 

учебната година; 

(3) промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се 

преминава: 

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

обучение; 

2.от комбинирана в дневна форма на обучение; 

3.от индивидуална в дневна, комбинирана и дистанционна форма на обучение. 

Чл.20(1) Дневна 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 и дейностите по целодневната организация 

на учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

Чл.21.(1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и 

текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка, определени 

от държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

1.ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от експертна лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна и комбинирана 

форма на обучение за повече от 30 последователни учебни дни; 

2.ученици, които по семейни причини желаят да завършват в други срокове обучението 

си за един или повече класове; 

3.ученици с изявени дарби; 

4.ученици със СОП при условията на чл.107, ал.4 от ЗПУО. 

 (3) Директорът изготвя и утвърждава индивидуален учебен план, разработен по 

чл.95 на ЗПУО и държавния образователен стандарт за учебния план. 

 (4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал.2 т.4 както 

условията и редът както и редът за утвърждаване се определят с държавния образователен 

стандарт за приобщаващо образование. 

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

разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от 

директора. 

 (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 провеждат 

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

личностно развитие. 

 (7) За учениците по ал.2, т.2 3 учебните часове от индивидуалния учебен план 

могат да се организират в рамките на няколко седмици.  

 (8) За учениците по ал.2, т.1,4 и 5 се осигурява текущо оценяване, а за тези по 

ал.2, т.2 и 3 могат да се организират и изпитни сесии съгласно държавния образователен 

стандарт за оценяването. 

Чл. 22 (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и 

изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен 

план. 

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

1.ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от експертна лекарска комисия, не могат 

да се обучават в дневна форма; 

2.ученици в задължителна училищна възраст, пожелание на родителя, по реда на чл. 12, 

ал.2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към РУО; 

3.ученици с изявени дарби; 

4.лица, навършили 16 години. 



 (3) За учениците по ал.2,т.2  в съответствие с чл.112, ал.7 от ЗПУО експертната 

комисия към РУО, в която се включва и представител на Агенцията за социално 

подпомагане осъществява контрол за всеки срок. 

 (4) Учениците по ал.2, ал.2, които не постигат необходимите компетентности в 

съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в 

друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностното развитие. 

Чл.23(1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и реда на 

дневна форма на обучение и индивидуално обучение по един или няколко учебни 

предмета от училищния или индивидуалния план. 

 (2) Комбинираната форма на обучение може да се организира: 

1.ученик със СОП; 

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 VII 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. 

 (3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 1 се осъществява: 

1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за 

ученици от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго 

състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна 

форма на обучение; 

2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават 

по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това 

желание пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова 

становище от екипа по чл. 188, ал. 1 ЗПУО; 

3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, 

като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава 

заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 ЗПУО, ако за ученика не е 

сформиран вече такъв екип; в екипа при необходимост може да се канят и 

други специалисти; 

4. екипът по чл. 188, ал. 1 ЗПУО има за цел да установи необходимостта от 

организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на 

индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, 

както и да определи учебните предмети, по които ще се осъществява 

индивидуалното обучение на ученика; 

5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика 

членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, 

разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за 

комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след издаване на заповедта 

на директора на училището за създаването на екипа; 

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 % от 

броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по 

който се извършва обучението в комбинирана форма; 

7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за 

комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището; 

8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, 

съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, 

съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на 

ученика; седмичното разписание се утвърждава от директора на училището; 

9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 

компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна 



програма. 

 (4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява 

по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни 

способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, 

удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места нанационални и 

международни състезания и конкурси: 

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 

ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и 

постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, оценка на 

индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет на 

училището да се обучава в комбинирана форма на обучение; 

2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда 

по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни 

предмета, разработени по чл. 95 ЗПУО; 

3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично 

разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след 

информиране на родителя/настойника; 

4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 

компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна 

програма по един или няколко учебни предмета; 

5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в 

училището; 

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50 % от 

броя на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен 

план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната 

степен на образование 

(5)1. При комбинираната форма на обучение по ал. 2, 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 

2. при осъществяване на индивидуално обучение по ал. 6 приемащото 

училище организира изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език 

или по съответния учебен предмет от разширената подготовка, а ученикът се 

подготвя самостоятелно по училищния учебен план за дневна форма на обучение 

 

 

РАЗДЕЛІV 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

Организиране на учебна година, срок, ден и време 

 
Чл.24.(1).Училищното обучение се организира в последователни класове, съгласно чл.98 

ал.2от ЗПУО. 
(2).Броят на учениците в паралелка,деленето на паралелките на групи се определят  с 

наредба на министъра на образованието младежта и науката. 

(3).В началото на учебната година директорът определя със заповед класните 

ръководители. 
Чл.25. (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.  

Чл. 26. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се 

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

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

ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях.  



Чл. 27. (1) Учебната година включва два учебни срока.  

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

 (3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на образованието и 

науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).  

Чл. 28.(1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.  

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от 

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

дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.  

(3) Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове се 

определят с държавния образователен стандарт за учебния план, както следва: 

І, ІІ, ІІІ и ІV клас - 32 учебни седмици  

V, VІ ,VІІ клас- 34 учебни седмици    

(4) Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не 

може да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа.  

22 учебни часа в І клас 

 23 учебни часа във ІІ клас 

 27 учебни часа в ІІІ клас и ІV клас 

 30 учебни часа в V, VІ клас 

31 учебни часа в VІІ  клас 

Чл. 29.(1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.  

(2) Учебният ден започва не по-рано от 7,30 часа и приключва не по-късно от 19,30 часа.  

(3) Началото и краят на учебния ден се определя със заповед на директора на училището 

преди началото на всяка учебна година.  

(4) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и се осъществява при 

условията и по реда на  наредбата за организация на дейностите в училищното образование.  

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

VІІ клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.  

Чл. 30. (1) 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–VII клас;(поради двусменния режим на обучение) съгл. чл.7, ал 7 от 

Наредбата за организация на дейностите на училищното образование - НОДУО 

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

часа за организиране и провеждане на спортни дейности. 

Чл. 31. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен 

час по чл. 7, ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.  

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

самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и спорт при целодневна организация на 

учебния ден.  

(3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на 

регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася 

намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване 

на транспорт на пътуващите ученици.  

Чл. 32.(1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.  

(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с 

продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.  

(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка от20 или над 20 

минути. 

Чл. 33. (1) Учебните часове от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка 

за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.  

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на 

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

преди началото на всеки учебен срок.  

 (3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и 

часа на класа, както и учебният час за спортни дейности съобразно организацията на учебния ден, 

паралелките или групите и спортната база в училището.  

Чл. 34. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи 

различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:  



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

и/или началника на регионалното управление на образованието (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.  

 (2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето 

на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.  

Чл.35.(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 дни, освен когато учениците са във ваканция. 

(3) Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалното управление на 

образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни за училищата на територията на 

общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на 

празника на общината. 

(4) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до 

три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника 

на регионалното управление на образованието. 

(5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост 

директорът създава организация за преструктуриране на тематичното  разпределение на учебното 

съдържание. 

Чл. 36.(1)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. 37. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна 

ваканция. 

Чл. 38.(1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците 

могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия 

в рамките на учебните часове, като редът и начинът за тяхното организиране се определят в 

Наредба за условия и реда за организиране на детските и ученическите туристически пътувания  

(2) За провеждане на организираното посещение се изисква информирано съгласие на 

родителите/настойниците на учениците.  

(3) За дейностите по ал. 1 директорът на училището информира началника на 

регионалното управление на образованието до един ден преди реализирането й. 

 

 

Полудневна и целодневна 

организация на учебния ден 
 

Чл. 39. (1) Училището организира целодневната организация на учебния ден при желание на 

родителите за учениците от:  І до VІІ клас; 

(2) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и ред, 

определени с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и съобразно 

броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.  

(3) След 1 септември ученици могат да допълват групите за целодневна организация на 

учебния ден до броя на свободните места. 

Чл. 40. (1) Училището  разработва годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището.  

(2) Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден се приема от 

педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до 15 септември. 

Чл. 41.(1) При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното 

разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно 

след обяд. 



Дневният режим е разпределен както следва:  

І-VІІ клас – учебни занятия – първа смяна  

ЦОУД – втора смяна  

Чл. 42. (1) За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за 

заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от един клас се разпределят в 

групи съгласно държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.  

(2) При недостатъчен брой ученици за сформиране на групите по ал. 1 за дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за заниманията по интереси 

учениците от една или няколко паралелки от различни класове могат да се разпределят в групи, 

ако са в рамките на един и същ етап - от І до ІV клас 

 (3) За провеждането на дейностите по интереси учениците от групите по ал. 1 и 2 може да 

се преразпределят и в групи по интереси по ред, определен в годишната училищна програма. 

(4) В част от часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие.  

Чл. 43.(1) Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси се организират в учебни часове с продължителностт:  

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

2. четиридесет минути - в III - VII клас;  

Чл. 44. (1) За учениците от І до VII клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:  

самоподготовка – 2 учебни часа;  

организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;  

заниманията по интереси – 2 учебни часа. 

Чл.45.При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните учебни часове се 

провеждат до обяд, а самоподготовката, заниманията по интереси, спорт и организиран отдих се 

провеждат след обяд, в последните два учебни часа не се провежда самоподготовка.  

Чл.46.При целодневна организация на учебния ден се осигуряват не по- малко от 30 мин. за 

обедно хранене на учениците и 30 мин. за организиран отдих преди началото на учебните 

занимания.  

Чл.47.С цел удовлетворяване потребностите на учениците за включване в извънучилищни форми 

на обучение, същите могат да отсъстват от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете  

за дейности по интереси до два учебни часа на ден  или два дни в седмицата от часовете на 

целодневната организация на учебния ден при подадена декларация от родителя или настойника 

на ученика.  

Чл.48.Напускане на ГЦО се извършва с подадено заявление от родителя на ученика или в 

случаите на безпричинно отсъствие в рамките на 5 учебни дни.  

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Чл. 49.(1) Педагогическият съвет избира за учебната година спортните дейности от определените 

по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.  

(2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до началото на 

учебната година за избор на спортните дейности от определените по ал. 1.  

(3) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на 

паралелките за съответния клас.  

(4) Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на 

учебната година.  

(5) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна 

година директорът определя със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за 

провеждането им по паралелки или групи.  

(6) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се 

провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни. 

Чл. 50. (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в 

часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях.  



(2) Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с медицинска 

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

експертиза за трайно намалената работоспособност.  

(3) Въз основа на представените медицински документи директорът определя със заповед 

учениците, освободени по здравословни причини от учебните часове по спортни дейности и от 

часовете по учебния предмет физическо възпитание и спорт и срока за освобождаване.  

(4) В заповедта по ал. 3 се посочва какво ще правят учениците във времето, определено за 

този часове.  

(5) Директорът уведомява родителите на учениците писмено за обстоятелствата по ал.4 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 51. (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. 52. (1) На учениците, завършили обучението си в I клас, се издава удостоверение за завършен 

клас. 

(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с 

ученическа книжка. 

Чл. 53. (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. 

Чл. 54. (1) Учениците, завършили успешно VІІ и VIII клас, придобиват основно образование, което 

се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за 

продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за 

придобиване на професионална квалификация. 

Чл. 55. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени 

в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка 

„слаб (2)“ по учебен предмет, не полагат поправителни изпити и не повтарят класа, ако са се 

обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и възрастта им е 

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

(2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна 

форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при 

условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост 

допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. 

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

изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка „слаб (2)“. 

      Чл.57.(1) В удостоверението за завършен  І клас се вписва обща годишна оценка с качествен 

показател 

 (2) В удостоверението за завършен начален етап на основното образование се вписват 

формата на обучение; година на завършване; резултатите от обучението; резултати от национално 

външно оценяване (НВО); съответно ниво от Националната квалификационна рамка (НКР) и от 

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) 

Чл.58. (1)В свидетелството за завършено основно образование се вписват серия, номер; форма на 

обучение; резултати от обучението; резултати от НВО; съответно ниво от Националната 

квалификационна рамка и от Европейската квалификационна рамка; 



(2)Подпис от класен ръководител и директор на училището, печат с изображение на 

държавния герб. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
Чл. 59. (1) Учениците може да се преместват, както следва:  

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

2. от VII   клас  не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок. 

Чл. 60. (1)Учениците се преместват  при спазване на следните условия и ред: 

1.подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласночл.12, ал. 2 на ЗПУО до 

директора на приемащото училище; 

2.издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която 

потвърждав азаписването наученика. 

(2)Служебната бележка по ал1,т.2 се представя от родителя/настойника и/или ученика 

заедно със заявлението за преместване на директора научилището,от коетосе премества ученика. 

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

предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на 

училищния учебен план. 

(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 ученика за неговото записване.  

Чл. 60. (1) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

ОРГАНИ  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА  УЧИЛИЩЕТО 

ДИРЕКТОРЪТ 

Чл.61.(1) Директорът организира и контролира цялостната дейност на училището в 

съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт: 

1. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд 

2. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с 

юридически ифизически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му 

правомощия; 

3. съставя бюджета  и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономично 

разпореждане с бюджетните  средства; 

4. сключва и прекратява трудови договори със заместник- директори и другите 

педагогически специалисти, служителите и работниците по реда на КТ; 

5.обявява свободните места в Бюрото по труда и в регионалния инспекторат по   

образованието в 3-дневен срок от овакантяването им; 



6. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО и 

Правилника за дейността на училището. 

7. организира приемането на ученици и обучението им в съответствие с държавните 

образователни стандарти; 

8. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната учебна  

документация; 

9. изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на  

длъжностите и работните заплати. 

Чл.62.(1) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнение на решенията му. 

Чл.63.(1) Директорът участва в заседанията на общото събрание на училищното 

настоятелство и управителния му съвет. 

Чл.64.(1) Директорътима право да присъства на заседание на обществения съвет и да 

изразява становище по разглеждани въпроси. При необходимост той може да отправи 

искане до председателя на обществения съвет за свикването му. 

Чл.65.(1) Директоръте длъжен припоискване от обществения съвет да предоставя 

сведения и документи, необходими за дейността му. 

 

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОРЪТ ПО УЧЕБНАТА ЧАСТ 
 

Чл.66.(1)Подпомага директора при  осъществяване на учебно-възпитателната дейност в 

училище и го замества при необходимост 

                1. Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни 

стандарти като: 

                        а) организира изпълнението на учебните планове и програми, контролира 

тяхното спазване 

                        б) ръководи учебната дейност на учителите и  учителите в ГЦДО, 

контролира организацията на учебния процес 

                         в) организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното 

разписание 

                          г) организира и контролира учебно-възпитателната  дейност чрез 

посещение в учебните часове на учителите за наблюдаване  организацията на учебния  

час, провеждане на контролни и класни писмени работи, тестове, анкети, казуси и др. за 

оценяване  ефективността  от дейността им. 

                         д) организира провеждането на изпити 

                         е) организира и контролира допълнителната работа на учителите работещи 

с деца със специфични образователни потребности 

                         ж) контролира спазването на правилата за вътрешния ред 

                         з) подпомага директора при организирането и  контролирането обхвата на 

децата, подлежащи на задължително обучение 

                         и) участва в организирането на заседанията на ПС 

                         й) отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищната 

документация в съответствие с изискванията на нормативните  актове на МОН. 

Контролира  документацията, в която  се регистрират текущите резултати на учениците. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 
 

Чл.67. ( 1).  Съгласно чл.263 от ЗПУО: 

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  учебните  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  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 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 подобрявана на образователните резултати; 

           17. Упражнява  други правомощия, определени с нормативен акт ; 

           18. Приема  индивидуалните планове и  програми  за обучение на ученици със 

СОП; 

           19. Решенията на ПС могат да бъдат  отменени от същия съвет с 2/3 гласа от 

гласовете на присъстващите  или от  началника на РУО – Русе 

           20. ПС се свиква най-малко веднъж на 2 месеца 

ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ 

 

 Чл.68 (1).Съгласно   чл.265 от ЗПУО:  
            1. С цел създаване на условия за активни  и  демократично функциониращи 

общности към  всяко училище се създава обществен съвет . 

            2. Обществения съвет е орган за подпомагане на развитието на училището  и за 

граждански контрол на управлението им. 

Чл.69 (1).Съгласно чл.266 от ЗПУО: 

             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 от събрание на родителите, свикано 

от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на 

родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. 

             3. Представителите на  работодателите се определят от областния управител по 

предложение  на представителните организации на работодателите 

             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.70 (1). Съгласно чл.267 и чл.269 

            1.  Общественият съвет се свиква на заседание най-малко четири пъти годишно, 

като задължително провежда заседание в началото на учебната година. 



            2.  С право на  съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата 

участват поне трима представители на ученическото самоуправление. 

            3. С право на  съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата 

участва  и представител на настоятелството 

            4. В заседанията на обществения съвет могат да бъдат  канени и служители на 

институцията,  на  регионалното управление на образованието, експерти, на 

работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други 

заинтересовани лица; 

            5. Одобрява стратегията за развитието на училището и приема  ежегодния отчет на 

директора за изпълнението  й 

            6. Участва в работата на  педагогическия съвет при обсъждането на програмите по 

чл.263 ал.1 т.8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

            7. Предлага политики и мерки за подобряване  качеството на образователния 

процес въз основа на  резултатите  от самооценката на институцията, външното 

оценяване- за училищата,  и инспектирането на училището; 

            8. 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, които  получават средства от  държавния бюджет;  

            9. Съгласува предложението на директора  за разпределението на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над  

плащанията по бюджета на училището; 

           10. Съгласува  училищния учебен план; 

           11. 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; 

            12. Съгласува избора от  учителите в училището по чл.164 ал.2 на учебниците и 

учебните комплекти; 

            13. Сигнализира  компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на  нормативните актове; 

            14. Дава становище по училищния  план – прием по чл.143 ал.1; 

            15. Участва в създаването и приемането на етичен кодекс  на училищната  

общност; 

            16. При неодобрение от обществения съвет на актовете  по ал.1 т.1 и 6 те се връщат 

с мотиви за повторно  разглеждане от ПС; При повторното им разглеждане ПС се 

произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Чл.71.(1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността на 

училището: 

1.устройството и дейността му се уреждат съгласно Закона за юридическите лица и 

семействата и устава му; 

2. органи на настоятелството са общото събрание и управителния съвет на настоятелите; 

3. управителния съвет на настоятелите избира измежду членовете свой председател. 

Чл.72.(1) Подпомагащите дейности на УН са регламентирани в чл.309 от ЗПУО. 

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл.73.(1) Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава 

възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи 



ученическата общност. Устройството и дейността му са регламентирани от неговия 

Устав. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС- УЧИТЕЛИ 

СЪЩНОСТ НА УЧИТЕЛСКИТЕ ДЛЪЖНОСТИ  И  АТЕСТИРАНЕ 
 

Чл.74.(1).Учителските длъжности са: 

 -учител; учител-ГЦО 

                  -старши учител; старши учител-  ГЦО 

                  -главен учител; главен учител-  ГЦО 

              (2).Атестиране : 

Съгласно чл.228 от ЗПУО: 

                 1. Атестирането е  процес на оценяване  на съответствието  на дейността  на 

учителите, директорите и другите педагогически  специалисти с професионалния им 

профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и  със стратегията за развитие 

на училището, а за директорите- и на управленската им компетентност. 

                 2.Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти се извършва   на всеки четири години от атестационна комисия, определена 

от работодателя, съгласувано с  ПС, като в нейния състав задължително се включват: 

                       - представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато 

той е различен от работодателя, на ПС, РУО, както и родител от обществения съвет – при 

атестирането на директорите; 

                       - представители на работодателя, на РУО и на ПС – при атестиране на 

учителите и другите педагогически специалисти. 

                 3. В  състава на комисията   може да се включат и други членове, определени в 

държавния образователен  стандарт за статута и професионалното  развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически  специалисти. 

                  4. Редът за назначаване на комисията по ал.2 , скалата на оценяване, критериите 

и  процедурата за атестиране се определят в държавния  образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие  на учителите, директорите и другите педагогически   

специалисти 

                   5. Оценката  от атестирането освен за кариерното развитие  може да  служи и 

за  насочване за повишаван на квалификацията и поощряване на атестирания 

педагогически   специалист 

                    6. При получена  най-ниска оценка от  атестираното работодателят заедно с 

атестационната комисия: 

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

6.2. изработват план за методическото и организационно подпомагане на получилия  

ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист; 

6.3. определят наставник или наставници, които да осъществят  методическа и 

организационна подкрепа; 

6.4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от 

провеждането на атестирането документите по т.1,2 и 3 за осигуряване  на методическа 

подкрепа; 

                      7. В случаите по ал.6 повторно атестиране на лицето се извършва една 

година след приемане на мерките по ал.6, т.1,2 и 3 

                      8. Ако  при атестирането по чл.7 отново е получена най-ниска оценка, лицето 

се освобождава от длъжност при условията на чл.328 ал.1 т.5 от КТ 

                      9. При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-

ниската се прилагат мерките по ал.6 т.1,2 и 3 



 

УЧАСТНИЦИ В  ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС 

УЧИТЕЛИ 

 

Чл.75.(1) Учителите изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието, както и с 

подкрепата на  личностното развитие на учениците. 

Чл.76.(1) Професионалният профил на учителите и постигнатите резултати в обучението 

на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално 

усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на 

учителите. 

Чл.77.(1) Условията и редът за заемане на учителските длъжности  по чл.74 ал. 1, както и 

за по-бързото кариерно развитие на учителите се определят с държавния образователен 

стандарт за статута и развитието на педагогическите специалисти. 

Чл.78.(1) Учителите имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. свободно да определят методите и средствата за провеждане на образователния 

процес съобразно с 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; 

7. да участват в класирането на проектите на учебници и при избора на учебник по 

който ще се провежда обучение. 

(2).На учителите се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 

административните органи и обществеността. 

Чл.79.(1)Учителите имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните 

образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и 

на други дейности, организирани от училището; 

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със 

заинтересуваните страни; 

4. да повишават квалификацията си съобразно политиките на училището и 

специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване 

качеството на образованието им. 

5. да преподават учебния материал на книжовния български език, с изключение на 

предметите „ чужд език”, да общува с учениците на книжовен български език; 

6. да спазва изискванията за усвояването на устната и писмената реч на учениците, 

съобразно чл.5 и чл.6 от държавния образователен стандарт за усвояването на 

българския книжовен език; 

7. да проверяват и оценява знанията и уменията на учениците в съответствие с 

държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците; 

8. да уведомяват своевременно директора или заместник-директора ,когато се налага 

да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на 

свободни часове; 

9. да участват  в работата на педагогическия съвет и да изпълняват неговите решения; 

10. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методически контрол в системата на народната просвета; 

11. да наблюдават внимателно поведението на учениците с цел да се направят 

навременни констатации на тормоз между ученици;  



12.  да предприемат мерки за прекратяване на ситуациите на тормоз на които са 

станали свидетели; 

13. да описват в единния регистър на училището ситуациите на тормоз, които  са 

констатирали,  както и предприетите мерки за прекратяване на случаите  на 

насилие; 

14. да информират писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и 

развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за 

уменията за общуване и интегриране в училищната среда,  да ги насочват към 

форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанието 

на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения; 

15. да идват на работа не по късно 10 минути преди започване на учебния час; 

16.  да водят прецизно поверената им училищна документация и предават в срок 

исканите от ръководството справки, отчети и др.; 

17. в края на работното време всеки ден да вписват преподавания материал в 

дневниците на класовете; 

18.  да провеждат часове на класа или уроци за наблюдения и екскурзии извън 

училище само след одобрена от директора молба; 

19. да провеждат консултации с нуждаещи се ученици по установен график; 

20. да не  въвеждат допълнителни нулеви и седми часове или  да разместват учебната 

програма без знанието на директора; 

21. да не  нарушават графика за контролни и класни работи; 

22. да не уронват престижа на училището като разгласяват решения и изказвания от 

ПС и оперативки; 

23.  да не изпращат ученици по време на учебни часове за дневници, помагала или 

лични услуги; 

24. да не ползват мобилен телефон по време на час; 

25. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училище, както и при 

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

26. да не внасят в училище оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 

27. да дежурят по установен график в коридорите на училището; 

28.  да оказват постоянен контрол след всеки учебен час по отношение на опазване на 

МТБ и чистотата в класната стая; 

29. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им 

на учители и на добрите нрави; 

30. да не водят политическа и религиозна пропаганда в училище; 

31. Учителите по ИКТ да разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение 

при работа в училищната компютърна мрежа и интернет; 

32. Учителите по ИКТ да осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху 

работата на учениците в училищната мрежа и интернет в учебно време. Да 

уведомяват незабавно директора при нарушаване на правилата или при 

установяване на незаконно съдържание в мрежата. 

Чл.80.(1)  Освен в случаите, определени в ЗПУО, учителите не могат да извършват срещу 

заплащане обучение на ученици на които преподават. 

Чл.81.(1)  Учителите нямат право да участват при изготвяне и оценяване на изпитни 

материали и да извършват проверка и оценка на изпитни работи, ако са подготвяли 

ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от 

името и за сметка на учениците. 

Чл.82.(1) Учители, който са и класни ръководители, имат следните допълнителни 

задължения: 

1. да следят за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, за 

спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване и 

интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно 

информират родителите; 



2. да анализират и оценяват рисковите фактори върху учениците и да предприемат 

превантивни и корективни мерки, като организират срещи с психолози, 

обществени възпитатели и др. специалисти; 

3. да контролират посещаемостта на учебните часове от учениците; 

своевременно да уведомяват родителите, ако ученикът отсъства, както и в случаите, 

когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказания по този правилник; 

4. да консултират родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа от специалисти, когато това се налага; 

5. да изготвят и да предоставят на родителите характеристика за всеки ученик в 

съответствие с този правилник; 

6. да осъществяват връзка и да подпомагат специалистите, които работят с ученици 

от паралелката; 

7. да водят редовно и съхраняват учебната документация на паралелката; 

8. да информират родителите за сроковете, условията и връщането /възтановяването/ 

на изгубени или повредени учебници; 

9. да контролират попълването, раздаването, съхраняването, сдаването на картоните за 

безвъзмездно ползваните учебниците. 

(2) По време на родителски срещи се обсъждат и се вземат решения по основни 

въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците. Класните ръководители не 

може да обсъждат публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните 

ученици в паралелката. 

(3) На първата родителска среща за учебната година класните ръководители 

предоставят на родителите информация за графика на приемното време на учителите, 

запознават ги с училищния учебен план, правилника за дейността на училището и 

правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд срещу подпис. 

     Чл.83. Лицата, заемащи длъжностите, "учител", "старши учител"  и  “главенучител” 

изпълняват следните основни задължения: 

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния 

предмет или модул, по който преподават; 

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците; 

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които 

преподават; 

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на 

учениците, на които преподават. 

5. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището. 

      Чл.84.(1) Лицата, заемащи длъжността "старши учител" изпълняват следните           

специфични задължения: 

1. участват в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния 

учебен предмет в училището;  

2. участват в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на 

оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и 

уменията на учениците от съответния клас; 

3. подпомагат дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и 

критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен 

предмет или модул; 

4. анализират и обобщават резултатите, получени от оценяването на входните и 

изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет  на 

равнище клас; 

5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на 

образователно-възпитателния процес; 

6.подпомагат и ръководят дейността на лицата, заемащи длъжността " учител"; 

7. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по 

реализирането им; 



8.  изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището; 

     Чл.85. Лицата, заемащи длъжностите, „ учител ГЦО“и"старши учител ГЦО“,и 

главен учител ГЦО“ изпълняват следните основни задължения:  

1.планират, организират и провеждат възпитателно-образователния процес извън 

задължителните учебни часове; 

2. подпомагат процеса на самоподготовка на децата и учениците; 

3. избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на 

възпитателната дейност; 

4. формират социални умения у децата и учениците; 

5. диагностицират и насърчават постиженията на децата и учениците; 

6. участват в разработването на индивидуалните образователни програми; 

7. водят необходимата документация; 

8. отговарят за опазване здравето и живота на децата и учениците; 

9.осъществяват връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите; 

10. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида 

на училището 

     Чл.86.Лицата, заемащи длъжността "старши учител ГЦО", изпълняват и следните 

специфични задължения: 

1. планират, организират и провеждат квалификационно-методическа дейност в училище, 

свързана с възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове; 

2. участват в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през 

свободното време на децата и учениците; 

3. консултират младите учители  ГЦО; 

4. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по 

реализирането им; 

5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на 

възпитателно-образователния процес и/или корекционната дейност;6. изпълняват и други 

задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището или 

обслужващото звено. 

    Чл.87. Лицата, заемащи длъжността "главен учител", изпълняват и следните 

специфични задължения: 

1.планират и координират квалификационно-методическата дейност в училището - за 

етап и/или степен; 

2. участват в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в 

училището; 

3. обобщават анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни 

оценявания за училището; 

4. консултират лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в 

училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците; 

5. консултират и подпомагат лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им 

развитие;  

6. организират и координират обмяната на добри практики в училището, ориентирани към 

повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с 

децата и учениците; 

7. организират и провеждат училищните кръгове и съдействат за организирането и 

провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в 

училището; 

8. координират дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва 

училището; 

9. изпълняват и други задължения, произтичащи от заповеди на директора и от 

спецификата на длъжността и вида на училището. 

 

 



ДЕЖУРНИ  УЧИТЕЛИ: 
 

Чл.88 (1). Дежурните учители отговарят  за цялостния ред в училището за деня и следят 

за изпращането на учениците след последния учебен час. 

 1. Задължени са да въдворят ред в  поверените им райони, да уведомят ръководството за 

свободни първи часове. Те дежурят по време на всички междучасия. 

 2. Представят писмен доклад за  произшествие по време на дежурството  на директора 

или зам. директора 

 3. При отсъствие на дежурен, заместващият го учител изпълнява неговите задължения 

 

 

УЧИТЕЛИ В ГЦО: 
 

Чл.89.(1).Длъжността се заема от лица с придобито висше образование на образователно-

квалификационна степен-магистър или бакалавър.Условията и редът за заемане на 

длъжността се определят съгласно ДОС за училищна правоспособност и квалификация. 

             (2)Учителите в ГЦО ръководят и организират самостоятелната учебна подготовка 

на учениците от групата, като насочват вниманието им главно към рационалното 

използване  на определеното време за самостоятелна учебна подготовка, изграждане на 

умения и навици за самостоятелен  учебен  труд, оказват индивидуална и диференцирана 

помощ на отделните ученици за развитие на  техни възможности, проверяват 

изпълнението на поставени задачи. 

            (3).Условията за заемане на останалите длъжности в системата на образованието. 

            (4)Заедно с кл.ръководители провеждат с групата  разностранна възпитателна 

дейност. 

            (5) Учителят в ГЦО работи по срочен  и седмичен план, съгласуван с 

общоучилищния план. 

            (6) Работи в най-тясна връзка с учителите, кл.р-ли и родителите. 

            (7) Осъществява системен контрол върху степента на усвояване на учебния план. 

            (8). Работи върху формирането на нравствените ценности у учениците и 

изграждане личността на ученика 

            (9) Води редовно документацията 

           (10). Участва в родителските срещи  на класа 

           (11). Участва в заседанията на педагогическият съвет и в родителските срещи  на 

класа 

(12). Грижи се за учениците по време на отдиха и спортните им занимания и обяда на 

децата 

(13). В работата си  се води  от нормативните документи на МО 

 

 

УЧЕНИЦИ 

Основни права и задължения 
 

Чл.90. (1) Съгласно чл. 172 от ЗПУО децата, съответно учениците имат следните права:  

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

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

3. да избират профила и професията; 4. да избират между учебните предмети или модули, 

предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

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

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

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

9. да участват в проектни дейности;  



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

за факултативните учебни часове;  

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

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

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота 

на общността;  

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.  

(2) Учениците участват в училищния живот и в организираното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и 

училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците. 

Чл. 91. (1) Учениците имат следните задължения:  
1. да спазват правилата за поведение, посочени в ЗУПО и правилника за дейността на  на 

училището; 

2. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; да не напускат училище по 

време на учебни занятия без разрешение на класния ръководител или възпитател 

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

развитие на добрите традиции;  

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

психическо насилие;  

5.  да не бъдат странични наблюдатели в случаите, когато стават свидетели на тормоз в училище 

и своевременно да информират за това ръководството и/или учителите;  

6. да информират навреме класните си ръководители и/ или учителите, когато са обект на някои 

от гореизложените форми на тормоз в училище; 

7. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива 

са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията 

на училищния правилник; 

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

наркотични вещества;  

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

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

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

книжка и бележника за кореспонденция;  

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

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

часове;  

14. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

15. да опазват училищното имущество и вещите на съучениците си. 

16. при повреда на училищно имущество виновните възстановяват щетите в пълен размер в 7 

дневен срок, а в случай на неустановена вина щетите се възстановяват в пълен размер от 

класовия колектив; 



17. да идват на училище 10 мин. преди началото на учебните занятия; 

18. да изпълняват нарежданията на главния дежурен учител и на всички дежурни учители; 

19. при отсъствие на учител в първите 15 мин. от часа да не напускат класната стая, докато 

дежурният ученик не изясни чрез директора и заместник –директора как ще продължи 

останалата част от часа; 

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

22. да не ядат семки в училище и училищния двор 

23. да не участват в политически партии и организации 

24. да не създават пречки на учителите и помощния персонал при изпълнение на служебните 

си задължения 

25. да се явяват в училище с облекло и вид, съответстващ на добрите нрави – без къси и 

плитки поли и панталони, без блузи с дълбоки деколтета; да не ходят с качулки в училище; не 

се допуска ярък лак и силен грим. 

(2) Учениците не трябва да напускат територията на училището в случаите, когато 

бъдат отстранени от учебен час от учителя на основание чл.199 ал.2 от ЗПУО; 

(3) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини; 

1.при представяне на медицинска бележка или документ от клубовете по интереси; 

2. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

въз основа на мотивирана писмена молба от родителя,в която подробно се описват 

причините,налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може 

да сеподаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или 

лицето,което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор 

класнияръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 

учебнидни след връщането на ученика в училище; 

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

на мотивирана писмена молба от родителя, в която подробно се описват причините за 

отсъствието и след решение на педагогическия съвет. 

(4) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полагагрижи за 

детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям 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 отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение 

на ученика. 
(5) при отсъствия от учебни занятия по уважителни причини да представят на класния 

ръководител медицинска бележка или уведомителни писмо от родител или настойник в срок до 3 

дни след завръщането си в училище; 

(6) спортисти, участващи в градски, национални и международни състезания по време на 

учебния процес, представят бележка за дните на състезанието и документ от спортния клуб в 

който членуват; 

(7) при закъснение до15 мин. за 3 учебни часа без уважителни причини, се счита за цял час 

неизвинено отсъствие; 

(8) За ученици, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по 

един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на педагогическия 

съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията им за завършване 

на учебния срок или учебната година; 

(9) Учениците, които са на целодневна организация на учебния  ден, могат да отсъстват по 

уважителни причини: 

1.от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете за дейности по интереси до два учебни 

часа през деня при подадена декларация от родителя или настойника на ученика; 

2. от часовете на целодневната организация на учебния ден до два дни в седмицата при подадена 

декларация от родителя или настойника на ученика. 

Чл.92 ( 1)Учениците са длъжни да спазват порядките в часовете по ФВС като: 

т.1 В часовете по физкултура и труд и техника учениците да се явяват с установено 

облекло. Освободените от физкултура ученици да присъстват в часа и да участват в него 

съгласно лекарските предписания  и тези на учителя по ФВС 



т.2 Съгласно училищния правилник, ученикът като партньор в училищния процес трябва 

да има активна роля за постигане  на целите на общообразователния процес т.е. е длъжен 

да идва подготвен за часовете по физкултура, със съответното игрално облекло. 

Игралното облекло за часовете включва: 

- трикотажна бяла фланелка 

- спортни къси гащета;шорти или ¾ клинове за момичета 

- анцунг   по желание 

- спортни обувки ( гуменки, кецове, маратонки )   само за часовете по 

физкултура 

- къси или ¾ чорапи 

т.3. Учениците се подготвят за часа в посочените от учителите места в съблекалните, в 

рамките на междучасието 

- след биенето на  втория звънец, часът започва и вратата на ФС се 

заключва с цел опазване на личното и училищното имущество и 

нормалното протичане на учебния процес. Учителят е длъжен да осигури  

достъп до ФС на ученици, закъснели до 15 минути на първия учебен час 

за деня. 

- във връзка с  осигуряване на нормален учебен процес ученик явил се за 

час по физкултура без установено игрално облекло, не се допуска до 

участие в него и му се нанася неизвинено  отсъствие 

- освободените от часовете по физкултура ученици, задължително 

присъстват в часа, тъй като преподавателят носи юридическа 

отговорност за тях 

- всеки ученик е длъжен да опазва училищното имущество и хигиената в 

училище.При нанесена материална щета, виновният я възстановява в 

седемдневен  срок 

т.4. На учениците се забранява 

- забранява се влизането във ФС ( зала) без разрешение на съответния 

преподавател по физкултура 

- не се разрешава влизането в спортната зала без установено игрално 

облекло 

- забранява се самоволна игра по уредите( успоредка, греди, ниски 

баскетболни кошове, висилки, кон и коза) 

- не се разрешава на учениците да изпълняват упражнения, различни от 

поставените от преподавателя по физкултура задачи 

- забранява се изпълнение на неусвоени сложно-координационни 

двигателни упражнения без помощ и пазене 

- абсолютно се забранява ритането и  безцелното хвърляне на топки във 

ФС 

- абсолютно се забранява на учениците да манипулират с 

токопрекъсвачите в съблекалните на ФС 

- не се разрешава внасянето на топки в съблекалните  

- забранява се самоволно гонене на топки, излезли извън двора на 

училището 

- забранява се игра на необезопасени и повредени уреди 

- не се разрешава ползването на спортни площадки и игрища, които 

преподавателят по физкултура не е посочил като място за игра 

(2)Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в 

компютърната мрежа и в интернет пространството: 

1. Училищната мрежа и интернет да се използват само за образователни цели; 

2. При работа в мрежата учениците са длъжни да уважават правата на другите и да 

пазят доброто име на училището; 

3. Ако учениците попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание 

незабавно да информират учителите по ИКТ; 



4. Учениците не трябва да предоставят информация за себе си и за своите родители 

без тяхно разрешение. 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 93. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.  

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където са детето и ученикът 

– в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В 

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

Чл. 94. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:  

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;  

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

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

учебни часове;  

5. консултации по учебни предмети;  

6. кариерно ориентиране на учениците;  

7. занимания по интереси;  

8. библиотечно-информационно обслужване;  

9. грижа за здравето;  

10. осигуряване на общежитие;  

11. поощряване с морални и материални награди; 
12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

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

14. логопедична работа. 
(2) Общата подкрепа се осигурява от детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие.  

(3) Общата подкрепа по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 8 се осигурява само от училищата, а общата 

подкрепа по ал. 1, т. 3 – само от детските градини.  

(4) Общата подкрепа по ал. 1, т. 10 може да се организира от училище или от център за 

подкрепа за личностно развитие.  

Чл. 95. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:  

1. работа с ученик по конкретен случай;  

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

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

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

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти;  

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

увреждания;  

5. ресурсно подпомагане.  

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на 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. 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.  



 (5) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

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

развитие в детската градина или в училището.  

(6) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от 

ЗПУО. 

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

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

(8) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва 

училищния психолог, 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.  

(9 ) 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. 96. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището: 

1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с 

развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;  

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;  

3. изготвя и реализира план за подкрепа;  

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;  

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Чл. 97. (1) Директорът на училището подава заявление до регионалния център за 

подкрепа на личностното развитие за извършване оценка на индивидуалните потребности 

от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни 

потребности, когато не може да се формира екип по чл. 188, и предлага на директора на 

регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри 

или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа  

(2) Методическата подкрепа може да се предоставя от екипи на детски градини и 

училища, от центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с 

нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на 

приобщаващото образование, както и от висши училища, в зависимост от конкретните 

потребности.  

(3) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се 

определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  

Чл.98. (1) В ОУ „ Тома Кърджиев“ – Русе се приемат и ученици със специални 

образователни потребности.  

(2) В ОУ „ Тома Кърджиев“ – Русе обучението на ученици със специални 

образователни потребности задължително се подпомага от квалифициран специалист  

съобразно потребността на детето и ученика.  

(3) Броят на специалистите или 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.  

(4) В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и помощник на 

учителя.  

(5) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  

(6) Насочването на учениците за обучение в специални групи по чл. 194, ал.1 от 

ЗПУО се извършва след заявено желание на родителя и след становище на регионалния 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по предложение на екипа 

за подкрепа за личностно развитие в училището.  



(7) Предложенията по ал.5 могат да се правят до 15 септември на съответната 

учебна година за първия учебен срок или до началото на втория учебен срок на 

съответната учебна година.  

(8) Обучението на учениците в групите и паралелките по ал. 1 се осъществява по 

индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 95 от 

ЗПУО.  

(9) За извършеното обучение по ал. 6 и обучението за придобиване на първа 

степен на професионална квалификация или за квалификация по част от професия 

директорът на съответния център за специална образователна подкрепа изготвя доклад- 

оценка за всеки ученик по реда и условията на държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование.  

(10) Докладът-оценка по ал. 7 се изпраща на училището по ал. 1, от което е насочен  

ученикът за издаване на удостоверение за завършен клас.  

(11) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите по 

ал. 1 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  

Чл.99. Съставът на координиращия екип за подкрепа на личностното развитие включва:  

1. Заместник- директор по учебната дейност; учител или друг педагогически специалист с 

компетентностии/или опит в областта на приобщаващото образование. 

2. Психолог;  

3. Ресурсен учител;или друг специалист 

4. Класен ръководител; 

 

ПООЩРЕНИЯ  И НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.100 (1) За високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищни дейности, 

учениците се поощряват и награждават с: 

1. обявяване на благодарност със заповед на директора пред цялото училище; 

2. награждаване с предметни награди; 

3. награждаване с училищна награда „Рицарска постъпка”. 

3.1Критерии за избиране: 

3.1.1. проява на активна гражданска позиция; 

3.1.2. проява на съпричастност към нуждаещи се хора; 

3.1.3. оказване на съдействие на органите на реда или на други институции; 

4.  награждаване с годишната училищна награда – носител на званието “Достоен 

буровец”. 

4.1. Критерии за избиране 

4.1.1. отличен успех през курса на обучение; 

4.1.2. примерно поведение през курса на обучение; 

4.1.3. реален принос за издигане авторитета на училището - призови места от областни, 

републикански и международни олимпиади,състезания и конкурси, много добри и 

отлични оценки на НВО в  клас, призови места на областни, републикански и 

международни спортни състезания, извънкласни и извънучилищни дейности, активно 

участие в органите на ученическо самоуправление, в училищни тържества и инициативи. 

 

Изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща 

психологическасреда в училищe 
Чл. 101. (1) Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, 

както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз 

на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образова- 

телния процес.  

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

са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната 

общност и включват:  

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 



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

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

3. партньорство с родителите;  

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

Чл.102. Съгласно чл.41 от Наредба № 286/11.11.2016г. за Приобщаващото образование 

за преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за 

справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в 

училищната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му 

прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация: 

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

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

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

3. консултиране на детето или ученика с психолог; 

4. консултиране на детето или ученика с педагогически съветник; 

5. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

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

6. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности; 

7. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 

8. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

9. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията. 

Чл. 103. Дейността по чл.102, т. 1 се прилага за изясняване на конкретен проблем с 

цел насочване на ученика към определена подкрепа и мотивирането му за участие в 

дейности, които да доведат до разрешаване на проблема. Дейността се документира в 

дневника на класа и се информира родителят, представителят на детето или лицето, 

което полага грижи за детето. 

Чл. 104. Дейността по чл. 102, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за 

разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог и/или педагогически съветник, 

невъвлечен в конкретния конфликт, който посредничи между страните в конфликта с 

цел разрешаването му. 

Чл. 105. Дейностите по чл102, т. 3 и 4 се осъществяват по желание на ученика и/или 

на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, или по 

препоръка на класния ръководител, на учител или на координиращия екип по чл. 7. 

Чл. 106. Дейността по чл. 102, т. 5 и 6 се осъществява по желание на ученика или на 

родителя, представителя на детето, лицето, което полага грижи за детето, по препоръка 

на учителите в групата/класния ръководител, на учител, на педагогически съветник 

и/или на психолог, или по препоръка на координиращия екип по чл. 7, в съответствие с 

възможностите и наличните ресурси на училището или чрез привличане на външни 

специалисти и ресурси. 

Чл. 107. (1) Дейността по чл102, т. 7 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, лице от разширеното семейство, 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. 

Чл. 108. (1) Дейността по чл. 102, т. 8 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. 



Чл.109.(1) За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване 

на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в 

образователния процес и в училищната среда, с участието в дейността на институцията 

и с поведенческите им прояви се информира родителят, представителят на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, а за дейностите по чл. 102, т. 2, 5 и 7 се изисква и 

информираното му съгласие. 

(2) Родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, 

е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти 

при реализирането на дейностите по чл. 102. 

(3) При отказ от страна на родителя, представителя на детето или лицето, което 

полага грижи за детето, да изрази съгласие за дейностите по чл. 102, т. 2, 5 и 7, да окаже 

съдействие или да подпомогне реализирането на дейностите по чл. 102иректорът на 

институцията писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на 

детето или ученика. 

 

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.110.(1)  За неизпълнение на задълженията си, определени в ЗПУО и този правилник на 

учениците може да 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; 

5.преместване от дневна форма в самостоятелна форма. 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час.Ученикът няма право да напуска територията 

на училището по времето на отстраняването си. 

(3) 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". 

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

отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в 

ученическата книжка. 

(5) Веднага след приключване на учебния час по ал.2 или след отстраняването на 

ученика по ал.3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение и се уведомява родителя.Класният ръководител или друг учител подсигурява 

безопасността на ученика по време на учебния ден, като съобщава  лично на родителя или 

на настойника му.  

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

преодоляване на проблемното поведение. 

(5) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ 

се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

(6) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения. 

(7) Мерките по чл. 110, ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за 

преместване в друго училище" и „преместване в друго училище" не се налагат на 

учениците в класовете от началния етап. 

(8) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл.111.(1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция  

Мерките по чл.110 , ал.2 и ал.3. се налагат независимо от санкциите по чл.110, ал.1. 

Чл.112.(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 срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна 

година. 

Чл.113.(1) Санкциите „забележка “ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ 

се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния 

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

педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 110, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

Чл.114.(1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 110, ал. 1 т.1  и т.2 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл.110, ал. 1 ,т. 3 – 5и 

съответните териториални структури за закрила на детето. 

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетния ученик се представлява от 

родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетния ученик извършва 

всички действия лично, но със съгласието на родителите си. 

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан 

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

Изслушването задължително се извършва в присъствието на училищния психолог. 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази 

мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условие и по ред, 

определен с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.115.(1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14 дневен срок от 

предложението по чл.110. 

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

налагането й. 

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

родителя му, а заповедта за налагане на санкцията „преместване в друго училище“ – и на 

началника на РУО. 

Чл.116. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка или в бележника за 

кореспонденция на ученика. 

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

продължава обучението си в друго училище при условие и ред, определен със заповед на 

РУО. 

Чл.117.(1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда по който са наложени. 

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга 

паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“, той може да продължи 

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

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика. 

Чл.118.(1)  При сериозни противообществени прояви в училище УКПППМН работи 

индивидуално с всяко дете. При особено тежки случаи същата комисия съвместно с 

общинската комисия за БППМН предлага на педагогическия съвет санкции предвидени  в 

този правилник. 

Чл.119. (1) Санкциите по чл.110 ал.1 може да се налагат и за допуснати неизвинени 

отсъствия както следва; 

1.за 5 неуважителни отсъствия – забележка; 

2.за над 10 неуважителниотсъствия –преместване в друга паралелкав училището; 

3.за над 15 неуважителниотсъствия – предупреждение за преместване в друго училище. 

4.за над 30 неуважителниотсъствия – преместване в друго училище  

(2) Санкциите за неуважителни отсъствия  по чл. 119 ал.1  да бъдат предхождани 

от: 

1.уведомително писмо при  - 5 неизвинени отсъствия; 

2.среща на  класния ръководител с родителите или настойниците на провинилия се 

ученик - при 5 неизвинени отсъствия; 



3.среща на директора на училището с класния ръководител и родителите или 

настойниците на провинилия се ученик – при над 10 неизвинени отсъствия; 

4.педагогически съвет за обсъждане поведението на ученика, в негово присъствие - при 

над 15 неизвинени отсъствия. 

 

РОДИТЕЛИ 

Права на родителите: 
 

Чл. 120. Съгласно чл. 209 от ЗПУО: 

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 

приемновреме или в друго удобно за двете страни време; 

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

педагогическасистема; 

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 и центъра 

за подкрепа за личностно развитие; 

 

Задължения на родителите: 
 

Чл.121(1). Родителите имат следните  задължения, съгласно чл.210 от ЗПУО: 

1. да осигуряват редовното присъствие на  ученика  в училище като 

уведомяват училището в случаите на отсъствие на ученика; 

2. да запишат при условията на чл.12 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 центъра за подкрепа за 

личностно развитие и да съдействат за спазването му от страна на ученика; 

5. да участват  в процеса на изграждане на навици  за самоподготовка като част 

от изграждането на умения  за учене през целия живот; 

6. да участват в родителските срещи; 

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

педагогически специалист в  подходящо за двете страни време; 

(2). Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са 

длъжни да гарантират постигането на целите на обучението, да осигурят необходимите 

условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да 

прилагат  по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните 

потребности и интересите на ученика. 
 

РАЗДЕЛ ІХ 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

Чл. 122. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за 

придобиване на училищната подготовка. 



                  (2) Училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет и след 

съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждава от директора на училището, 

като не може да се променя през учебната година. 

Чл. 123.  (1) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

общообразователната подготовка,  

(2) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената 

подготовка по учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗПУО.  

(3) Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

допълнителната подготовка. 

Чл. 124. (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2  от ЗПУО  в учебния план се включва за всеки клас, за 

всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на СПОРТНИ 

ДЕЙНОСТИ, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра 

на младежта и спорта, както и по един учебен ЧАС НА КЛАСА.  

 (2) Обучението и дейностите по ал. 1 може да се осъществяват в блок от часове в 

зависимост от проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

Чл. 125. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за 

учениците в индивидуална форма на обучение. 

 (2) Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия съвет и се 

утвърждава със заповед от директора на училището и изпълнението му се контролира ежемесечно 

от регионалното управление на образованието. 

Индивидуален учебен план се разработва за:  

1. ученици в индивидуална форма на обучение;  

2. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна или 

комбинирана форма на обучение;  

3. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма, на обучение.  

(3) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на случаите 

по ал. 2, т. 1, според която индивидуален учебен план може да се разработва за два 

последователни класа в рамките на една учебна година, когато ученикът желае по семейни 

причини да завърши обучението си в други срокове. 

(4) Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по 

един или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план. 

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

личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора 

на училището. 

Чл. 126.(1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в същото училище. 

(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава. 

 

РАЗДЕЛ Х 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Чл.127.ал.1. Задължителната документация в училището  и средствата за нейното 

съхранение са: 

1. Книга за подлежащи на задължително обучение деца до 16 годишна 

възраст – безсрочна 

2. Сведение за организацията на дейността в училището за учебната 

година  /Списък Образец № 1/ – 5 години 

3. Дневник за всяка паралелка – 5 години 

4. Главна книга за учениците от І до VІІ клас –безсрочна 

5. Протоколи за изпитите – 5 години 



6. Книга за резултатите от изпитите на учениците- самостоятелна и 

индивидуална форма на обучение – постоянен 

7. Регистрационна книга за издадените документи: завършена степен на 

обучение – постоянен 

8. Входящ и изходящ дневник – 5 години 

9. Книга за регистриране на заповедите на директора и приложените 

заповеди към нея – 5 години 

10. Книга за контролна дейност в училището – 5 години 

11. Книга с протоколи от заседанията на ПС – 5 години 

12. Инвентарна книга и отчетни  и  счетоводни форми, съгласно Закона за 

счетоводството 

13. Книга  за санитарно състояние – 5 години 

14. Книга  за регистриране на даренията – постоянен 

             ал.2. Документите по ал.1 т.1,2,3,4,5,6,7,8 и 15 се  водят по образци, утвърдени от 

министъра на образованието и науката 

             ал.3. В училището  се води Летописна книга и друга  документация, свързана с 

дейността  на училището 

Чл.128.ал.1.Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен клас, 

удостоверение за преместване, удостоверение за завършен  начален етап на основно 

образование, свидетелство за основно  образование  и дубликатите на свидетелство за 

основно образование се издават по образци от министъра на образованието и се заверяват 

от директора на училището 

             ал.2. В училището се водят и документи за здравословното състояние на ученика 

съгласно изискванията, определени от министъра на образованието 

РАЗДЕЛ ХІ 

ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ 

УЧЕНЕТО 

Признаване на училищно обучение и образование 

Чл. 129. (1) Признаването на завършен VІІ клас, както и признаването на основно образование се 

извършва от експертна комисия към регионално управление на образованието (РУО). 

(2) 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.130. (1) Желаещите признаване на завършен  клас, етап, на завършена степен на училищно 

образование по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи: 

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

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 комисията или 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, с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските 

училища, които не се легализират. 

(5) Документите по ал. 1 за завършен период или клас за VІІ клас  се подават в РУО по 

избор на лицето или неговия родител (настойник или попечител). 



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

включително директорът на училището 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. 130 ал. 1. 

(3) Срокът по ал. 2  може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени 

съгласно чл. 130, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага да се изиска 

допълнителна информация. 

(4) В случаите по ал. 3 при изявено писмено желание, лицето може да посещава 

училището с разрешение на директора. 

Чл. 132. (1) Признаване се отказва, когато: 

1. подадените документи не съответстват на чл. 130, ал. 1;  

2. се установят съществени различия между данните от представените документи и установените 

критерии по чл. 130, ал. 1, изразяващи се в необходимост от полагане на приравнителни изпити за 

съответен клас по най-малко половината от учебните предмети съгласно действащия към момента 

на признаването рамков или типов учебен план в българското училище; 

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

държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско училищно образование. 

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира. Комисията или директорът на приемащото училище 

писмено уведомява заинтересувания за мотивите за отказа. 

 

 

Продължаване на образованието в българско училище след признаване 

на завършен период, клас, етап или степен от училищното образование 

 
Чл. 133. (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 VII клас или за VІІ клас по документи, 

издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по български език и 

литература за първия учебен срок на VII клас или за 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 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. 

(5) Завършен учебен период в училище на чужда държава или в училище от системата на 

Европейските училища се признава независимо от броя на приравнителните изпити, които следва 

да бъдат положени съгласно българския рамков учебен план, при условие че е представен 

документ, удостоверяващ обучение през целия период от време, който обхваща учебния срок в 

съответната държава. 

(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 придобито основно образование. 

Чл. 134. (1) Приравнителните изпити, определени от комисията по чл. 133, ал. 1, се полагат по 

реда на чл. 32 от Наредбата за оценяване. 

(2) Приравнителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната 

програма по съответния учебен предмет или модул за клас, за съответния вид подготовка. 

(3) Приравнителните изпити се полагат в българско училище, избрано от лицето или 

неговия родител (настойник или попечител). При отказ на директора на избраното училище 

началникът на съответния РУО определя училището за полагане на приравнителни изпити. 



Чл. 135. 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 родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище 

последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или 

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

повтаря. 

Чл. 136. До произнасяне на комисията по чл. 133, ал. 1 с решение, при изявено писмено желание, 

лицето може да посещава училище с разрешение на началника на РУО. 

 

 

 

 

Валидиране на компетентности 
 

Чл. 137. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между компетентности, 

придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на 

клас, етап или степен на образование и издаване на съответния официален документ.  

Чл. 138. 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 и е невъзможно да предостави 

съответния документ за завършено училищно обучение; 

3. което поради природни бедствия, крупни аварии или военни действия на 

територията на държавата, в която се е обучавало, или други независещи от тях причини не може 

да представи документи за завършени класове, етапи на обучение и степени на образование.  

4. на лице със специални образователни потребности, придобило съответния документ с оценки с 

качествен показател - завършен клас или етап от основната степен на образование. 

Чл. 139. (1) Валидиране на компетентности за съответен клас или етап се допуска само при 

представяне на завършен предходен клас или етап. 

(2) Изключения от ал. 1 се допускат за случаите по чл. 122, т. 2 и 3 от Наредбата за 

оценяване, когато е невъзможно представянето на такъв документ. 

(3) 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, или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и 

здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и 

икономика; 

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 всички общообразователни учебни предмети, необходими за завършване на начален етап 

или на прогимназиален етап от основната степен на образование; 

Чл. 140. (1) Валидирането по чл. 123, ал. 3, т. 1, 3 и т. 4от Наредбата за оценяване, се извършва от 

избрано от лицето училище, което осъществява съответното обучение. 

(2) За допускане до валидиране лицето подава заявление до директора на училището, към 

което задължително прилага документ за завършен предходен клас или етап. 

Чл. 141. (1) При валидирането по чл. 123, ал. 3, т. 1, 3 и т. 4 се прилагат членове 40-43 

включителноот Наредбата за оценяване 

Чл.142. (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 предмет, 

изучаван за придобиване на общообразователна подготовка, изпитът е един и се полага върху 

учебното съдържание, определено в съответната учебна програма по предмета. 

(3) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по всички учебни предмети, 

изучаван за придобиване на общообразователна подготовка, изпитите са по всеки от учебните 

предмети и се полагат върху учебното съдържание, определено в съответните учебни програми по 

предметите. 



(4) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по един учебен 

предмет, изучаван за придобиване общообразователна подготовка, изпитът е един и се полага 

върху учебното съдържание, определено в държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка по съответния предмет. 

(5) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по всички 

учебни предмети, изучавани за придобиване общообразователна подготовка, изпитите са по всеки 

от учебните предмети и се полагат върху учебното съдържание, определено в държавния 

образователен стандарт за общообразователна подготовка по съответните предмети за съответния 

етап. 

(6) Когато валидирането е по учебен предмет по чл. 135, ал. 1, изпитът се полага върху 

учебно съдържание от съответната учебна програма по общообразователния предмет, изучаван в 

задължителните учебни часове. 

(7) Съответният документ за валидиране се издава само при успешно полагане на всички 

изпити по ал. 3 и 5. 

(8) Оценката, получена при валидиране на компетентности, не може да се променя. 

(9) В случай че на някой от изпитите по ал. 3 и 5 оценката е слаб (2), лицето може да се 

явява на този изпит до успешното му полагане, при зачитане на оценките от успешно положените 

изпити. 

Чл. 143. (1) Съответствието на компетентностите с изискванията за завършване на клас, етап 

или степен на образование се удостоверява със следните документи: 

1. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или няколко 

класа, което дава право за издаване на документ за завършен клас, етап или степен при условия, 

определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите; 

3. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на образование, 

което дава право за продължаване в следващ клас или за обучение за придобиване на 

професионална квалификация; 

4. удостоверение за валидиране на компетентности за начален етап на основната степен на 

образование, което дава право за продължаване в следващ етап на училищното образование или за 

обучение за придобиване на професионална квалификация; 

5. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование, което 

дава право за продължаване в средната степен на образование или за обучение за придобиване на 

професионална квалификация; 

 

РАЗДЕЛ ХІІ 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

 НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл.144.(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. 

(2)Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва 

от оценяващия и е индивидуално за всеки оценяван. 

(3) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат 

на обучението, като оценяващият предварително запознава оценяваните със 

съдържанието, формата и конкретните правила, по които ще бъдат оценявани. 

Чл.145. (1) Основните цели на оценяването са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне 

на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа; 

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към 

подобряване качеството на образование 

Чл.146. Функциите на оценяването може да са: 

1. диагностична – за установяване на резултати от обучението и отстраняване на 

констатирани пропуски; 



2. прогностична - за планиране на мерки за повишаване на индивидуалния напредък на 

учениците, за подобряване на качеството на обучението или за развитие на 

образователната система; 

3. констатираща – за установяване на постигнати резултати и удостоверяването им чрез 

издаване на документ за достигнато равнище или за продължаване на образованието; 

4. информативна – за информиране на заинтересованите страни и на обществото 

резултатите от ученето и/или за състоянието на образователната система; 

5. мотивационна – за мотивиране на учениците за учене и за по-високи постижения; 

6. селективна – за подбор на учениците в паралелки по държавен или допълнителен план-

прием. 

Видове оценяване 
 

Чл.147. (1) Оценяването се осъществява: 

1. в процеса на училищното обучение; 

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

3. при завършване на степен на образование. 

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

1. вътрешно – когато оценяващ е обучаващият учител; 

2. външно – когато оценяващи са комисия или лица, различни от обучаващия учител. 

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

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

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

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

(4) В зависимост от организацията може да е: 

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

2. индивидуално – за отделен ученик. 

Чл. 148. (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. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет 

2. за промяна на оценката 

Чл.149.(1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя 

оценка. 

(2) Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, 

определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и/или 

в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас. 

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

1. Текуща оценка  

2. Срочна оценка  

3. Годишна оценка  

4. Окончателна оценка – формира се в края на етап от степента на образование и има 

обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен предмет 

и/или модул през съответния етап. Окончателна е и оценката, която се поставя след 

полагане на изпит, в случаите когато тя не е слаб (2). 

Чл.150.(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.  

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

учебните програми. 



3. Добър – ученикът постига предобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми.  

4. Среден – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми.  

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. 

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ клас, се изразяват 

само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 

1. 

(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от Iклас се 

поставят оценки само с качествен показател. 

(7) В случаите по ал. 6 системата от качествени показатели се определя със 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА на училището след решение на Педагогическия съвет. 

(8) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния 

план-прием се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап 

или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала: 

1. Отличен 6 се приравнява на 50 точки; 

2. Много добър 5 се приравнява на 39 точки; 

3. Добър 4 се приравнява на 26 точки; 

4. Среден 3 се приравнява на 15 точки. 

(9) Скалата по ал. 10 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато 

оценката е изразена в точки. 

 

Текущи изпитвания 
 

Чл.151. (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 учебните предмети или модули, които са 

изучавали през предходната година в задължителните учебни часове. 

(3) Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на 

дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им. 

(4) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по 

които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда 

текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците. 

Чл.152. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен 

срок, е: 

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 4 и повече учебни часа седмично. 



(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва 

текущото изпитване по чл. 11, ал. 3 (Входната диагностика). 

Чл.153. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а 

според обхвата - индивидуални и групови. 

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на 

учениците се поставят текущи оценки. 

(3) При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно 

оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено. 

Чл.153-1. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия 

учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за подпис от родителя. 

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните 

работи, като в срок до една седмица след провеждането им уведомява учениците за 

направените изводи. 

(3) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната 

година. 

Чл.153-2. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на 

следните изисквания: 

1. за една и съща паралелка може да се провежда не 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 работи; 

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

(2) Графикът по предходната алинея 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. 

 

Срочни, годишни и окончателни оценки 

 
Чл.154.(1) Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат компетентностите на 

ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван 

през учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, и при вземане 

на предвид на текущите оценки. 

(2) По учебните предмети, изучавани в I - IV клас, не се формира срочна оценка. 

(3) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни 

програми на ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, 

по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. 8 съгласно Наредба № 

11/01.09.2016г. 

(4) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва 

сериозни пропуски и необходимост от подкрепа, или срочна оценка слаб (2) по определен 

учебен предмет се организира допълнително обучение по график, утвърден от директора 

на училището. 

(5) Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания за V клас по чл. 12, ал. 1 съгласно Наредба за оценяването № 11/01.09.2016г. 

В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по.чл. 7, ал.3, т. 2 от 

същата наредба. 

Съгласно чл.22  от Наредба за оценяването № 3/ 15.04.2003г. за II, III, IV, VI,VII и VIII  

класове,срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания. 

 (6) 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 по чл. 12, ал. 1. съгласно Наредба за оценяването 



№ 11/01.09.2016г. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се 

записва “освободен”. 

(7) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от 

два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 

Чл. 155. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или 

модул, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното 

съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната и 

разширената подготовка, 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 съгласно чл.9 ал.8 от Наредба за оценяването №11/01.09.2016 г. 

(4) За резултатите от обучението: 

1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 

показател. 

2. от IІ до VII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател. 

5) Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за определяне на 

срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба за оценяването № 11/01.09.2016г. 

(6) 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”. 

(7) 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. 

(8) Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се 

оформят срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен 

предмет, признати при условията и по реда на глава пета от Наредбата за оценяване и/или 

на оценките по съответния учебен предмет, получени в приемащото училище. 

Чл.156. (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). 

(2) Годишните оценки на учениците от ІI до ІV клас се формират с точност до цяло 

число. 

(3) Срочните и годишните оценки на учениците от V до VІІ клас се формират с 

точност до цяло число. 

Чл.157. (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 една седмица след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените 

изпитвания; 

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

Чл.158.(1) Окончателна оценка се поставя при: 

1. завършване на начален етап на основно образование; 

2. завършване на прогимназиален етап на основно образование; 

(2) Окончателни са и оценките, получени при изпитите по чл. 7, ал. 4 от Наредба № 

11/01.09.2016г. за оценяването. 



 (3) Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап и 

за придобита степен на образование  

Чл.159. (1) Окончателните оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален 

етап на основно образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV 

клас. 

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на 

учебния предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, при 

завършване на начален етап на основно образование не се поставя окончателна оценка по 

учебния предмет. В този случай срещу учебния предмет в задължителната училищна 

документация се записва “освободен”. 

(3) Окончателните оценки по ал. 1 се записват в удостоверението за начален етап 

на основно образование, в т.ч. и оценките, които са слаб (2). 

Чл.160. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на 

прогимназиален етап на основно образование се формират с точност до 0,01 като 

средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в класовете от 

прогимназиалния етап. 

(2) Окончателните оценки при завършване на прогимназиален етап на основно 

образование по учебен предмет, който се изучава само в един клас от прогимназиалния 

етап, са годишните оценки по предмета за съответния клас. 

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание 

и спорт в случаите по чл. 23, ал.11 съгласно Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяването, 

когато ученикът е освободен и през двата срока на всички класове от прогимназиалния 

етап и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете от етапа 

 

Изпити в процеса на училищното обучение 
 

Чл.161. (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са: 

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас 

Чл.162. (1) Поправителниизпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по 

някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове 

е слаб (2). 

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в 

класовете I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, или комбинирана форма на 

обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три 

години. 

(3) Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три години 

съответната за този клас възраст полагат поправителни изпити. 

(4) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна, индивидуална или 

комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за 

I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните предмети, 

изучавани в задължителните или избираемите учебни часове от училищния учебен план в 

IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия 

и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

(5) Поправителните изпити се организират в две редовни сесии и се провеждат до 

две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на 

учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището  и в 

допълнителни сесии за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат 

да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на 

директора на училището, но не по-късно от 10 октомври. 

Чл. 163. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на 

учебните занятия за VII клас. 



(2) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава 

заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, 

формирана по реда на чл. 23 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване. 

(3) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на 

годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в  задължителните 

и/или в избираемите учебни часове. 

Чл.164. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се 

полагат от: 

1. учениците, обучавани в дневна и в комбинирана форма, чиито отсъствия от учебни 

занятия надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени 

по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не 

позволява да бъде поставена срочна оценка поради невъзможност да бъдат проведени 

минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за 

оценяване, както и при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1; 

3. учениците в индивидуална форма, както и в комбинирана форма на обучение в 

случаите по чл. 114, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, когато обучението в съответната форма започва след началото на втория 

учебен срок и не се прилага текущо оценяване; 

4. учениците, обучавани в комбинирана форма на обучение в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 

3 и 4 от ЗПУО когато индивидуалното обучение се осъществява от друго училище по реда 

на дистанционната форма на обучение; 

(2) Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано през 

съответния учебен срок и за съответния вид подготовка. 

Чл. 165. (1) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се 

полагат от: 

1. учениците в самостоятелна форма на обучение; 

2. учениците в индивидуална форма на обучение, когато обучението в съответната форма 

започва след началото на втория учебен срок и не се прилага текущо оценяване 

3. учениците в комбинирана форма на обучение в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 1 от Закона 

за предучилищното и училищното образование, когато индивидуалното обучение се 

осъществява от друго училище по реда на дистанционната форма на обучение, както и по 

чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, когато 

индивидуалното обучение се осъществява от приемащото училище по реда на 

самостоятелната форма на обучение. 

3. в случаите по чл. 23, ал. 6 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за оценяване, когато 

учениците нямат годишна оценка по учебен предмет.(поради недостатъчен брой текущи 

оценки) 

(2) Изпитът за определяне на годишна оценка или за промяна на годишна оценка се 

полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен 

предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка. 

Чл. 166. (1) Получената оценка на изпит по чл. 35-38 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за 

оценяване не може да се променя. 

(2) Когато получената оценка на изпит по чл. 37 и чл. 38 от Наредба 

№11/01.09.2016 г.  за оценяване е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит по 

реда на чл. 34. 

Чл. 167. (1) Изпитите в процеса на обучение се провеждат от: 

1. училищна комисия по организиране на изпита; 

2. училищна комисия по оценяването. 

(2) В състава на комисията чл.40 ал. 1, т. 1 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за 

оценяване,не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност и 

квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпитът. 

(3) В състава на комисията по чл.40 ал. 1, т. 2 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за 

оценяване, се включват лица, които заемат учителска длъжност в същото или в друго 

училище по учебния предмет, по който се провежда изпитът. 



(4) Комисиите по чл.40 ал. 1, т. 2 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за оценяване ,се 

състоят най-малко от двама членове, единият от които е председател. 

(5) За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът на училището 

издава заповед за определяне на комисиите почл.40 ал. 1. от Наредба №11/01.09.2016 г.  за 

оценяване 

(6) В заповедта по чл.40 ал. 1 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за оценяване, се 

определят за всеки изпит датата на провеждане, началният час, съставът на всяка 

комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на 

изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита. 

(7) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и 

мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в училището 

най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита. 

Чл.168. (1) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. писмени; 

2. практически; 

3. комбинация от писмена и устна част; 

4. комбинация от писмена и практическа част. 

(2) Изпитите в процеса на обучение са писмени. 

(3) Изпитите в процеса на обучение са практически по учебните предмети: 

1. физическо възпитание и спорт; 

2. музика - за II - IV клас; 

3. изобразително изкуство - за II - IV клас; 

4. технологии и предприемачество - II - IV клас; 

 (4) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и устна част по 

учебните предмети: 

1. български език и литература - за II - IV клас; 

2. чужди езици. 

(5) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и практическа част 

по учебните предмети музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, 

информатика и информационни технологии. 

Чл. 169. (1) Продължителността на изпитите в процеса на обучение е: 

1. за класовете от началния етап на основната степен: 

а) един астрономически час – в случаите, когато изпитът е писмен или практически; 

б) до 20 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и 

устна част; 

в) до 40 минути – за писмената или за практическата част, в случаите, когато изпитът 

включва писмена или практическа част; 

2. за класовете от прогимназиалния етап на основната степен: 

а) два астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 

б) до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и 

устна част; 

в) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически; 

г) до 90 минути – за писмената или за практическата част, в случаите, когато изпитът 

включва писмена или практическа част.  

Чл. 170. (1) Оценката от изпитите в процеса на обучение се формира като 

средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с 

точност до: 

1. единица – за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, 

за изпитите за промяна на годишната оценка и за изпитите за определяне на годишна 

оценка; 

2. 0,01 - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценка за етап от 

степента на образование, за изпитите за промяна на окончателна оценка и за изпитите за 

определяне на окончателна оценка. 

 (2) Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като 

комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е 



средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя по 

реда на ал. 1. 

(3) Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като 

комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), когато 

някоя от оценките по отделните части, е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се 

полага и в двете части. 

 

Национални външни оценявания 
 

Чл. 171. (1) Национални външни оценявания в системата на училищното образование    се 

провеждат в края на: 

1. началния етап на основната образователна степен; 

2. прогимназиалния етап на основната образователна степен; 

(2) Извън случаите по ал. 1 министърът на образованието и науката може да 

организира провеждането национално външно оценяване в определен клас, който не е 

последен за етапа от степента на образование 

 (3)За провеждане на национално външно оценяване по ал. 2 министърът на 

образованието и науката преди началото на учебната година издава заповед, в която се 

определят класът, учебните предмети и конкретните дати за провеждане на националното 

външно оценяване. 

Чл. 172. (1) Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1 от Наредбата за оценяване 

включват учениците, които в съответната учебна година се обучават съответно в IV и VII  

клас. 

Чл. 173.(1) Националното външно оценяване се провежда в края на ІV клас. 
 (2) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните 

предмети български език и литература и математикаи се провеждат под формата на 

тест. 

(3) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката 

със заповед може да определи и други учебни предмети, извън посочените в ал. 2, по 

които да се проведе национално външно оценяване В заповедта се определя и форматът 

на теста. 

(4) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 2 се изразява като процент от 

максималния брой точки и се записва в точки, които се приравняват към оценките по чл. 

9, ал.1 от Наредбата за оценяване. 

Чл. 174.(1) Национално външно оценяване по чл.51 ал.1 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за 

оценяване се провежда и в края на VII клас. 

(2) Изпитите при националното външно оценяване по чл.51ал.2 и ал.3 от Наредба 

№11/01.09.2016 г.  за оценяване ,са по учебните предмети български език и литература и 

математика и се провеждат под формата на тест. 

(3) Извън изпитите по чл.51 ал.4 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за оценяване, всеки 

ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд език, чрез 

което се измерва степента на постигане на отделни ключови компетентности в областта 

на чуждия език. 

(4) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката 

със заповед може да определи заповед и други учебни предмети, извън посочените в чл.51 

ал. 2 и 4 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за оценяване, по които да се проведе национално 

външно оценяване по чл.51 ал. 1. В заповедта се определя и форматът на теста. 

(5) Оценката на ученика на всеки от изпитите по чл.51 ал. 2, както на изпита по ал. 

4 от Наредба №11/01.09.2016 г.  за оценяване в случай че е положен, се изразява като 

процент от максималния брой точки и се записва в точки. 

Чл.175.(1) Оценките от външното оценяване се записват в удостоверението за начален 

етап на основно образование. 



(2) Оценките от външното оценяване се записват в свидетелството за основно 

образование. По учебния предмет чужд език, в случай че е положен изпит, се записва и 

постигнатото ниво в съответствие Общата европейска езикова рамка. 

(3) Оценките от национално външно оценяване по чл. 47, ал. 2 от Наредба 

№11/01.09.2016 г.  за оценяване се записват като текущи оценки. 

 

 

РАЗДЕЛ ХІІІ 
ПРАВА,ОТГОВОРНОСТИ,СТРУКТУРА  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  

УЧИЛИЩЕТО  

 

Чл.176. Като юридическо лице то има право на: 

             (1.)Официален адрес, съответстващ на дирекцията му 

             (2). Собствен кръгъл печат, печати за входящи и изходящи номера, а така също и 

печат с държавен герб 

(3). Банкова сметка и счетоводен баланс 

             (4). Номер и шифър на единния  класификатор на  поделенията, организациите и 

учрежденията 

             (5). Да притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда 

с него 

(6). Да  предоставя собственото си имущество под наем и  да извършва  педагогически 

услуги, ако това не е във вреда на учебния процес и ако са спазени санитарно-хигиенните  

изисквания 

(7). Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните и извънбюджетните средства от 

делегирания бюджет 

(8). Да създава и натрупва фондове, включително и  във валута 

(9). Да определя вътрешната си структура 

(10). Да подбира кадрите си 

(11). Да определя организацията, методиката и средствата на обучение 

(12). Да издава  държавни документи  за завършен клас и образователна степен 

(13). Да сключва договори за  асоциране с юридическите лица от страната и чужбина, без 

да нарушава държавните интереси. 

Чл.177. Училището носи отговорност за: 

(1.) Изпълнението на държавните  образователни изисквания, засягащи неговата 

дейност 

(2.) Поетите  задължения при приемане на учениците 

(3.) Създаване на условия за опазване на живота и здравето  на учениците по време 

на обучение на своя територия 

(4.) Законосъобразно изразходване на бюджетните и  извънбюджетните средства и 

опазване на материално-техническата база 

(5.) Извършване на дейности и прояви, противоречащи на  законите на страната 

или нарушаващи учебно-възпитателния процес 

Чл.178. Като  юридическо лице, училището се представлява от Директор 

Чл.179. Началното образование е с 4 годишен срок на обучение от І до ІV клас , а 

прогимназиалното образование е с 3 годишен срок на обучение /от уч.2016-17 г. / от V до 

VІІ клас. 

Чл.180. Съгласно чл.8 ал.2 от ЗПУО: 

(1)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. 

(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. 



(3) началото  на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато 

здравословното  състояние на детето не позволява постъпването в  първи клас, установено 

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

Чл.181. В I клас се приемат ученици, след завършена подготвителна група, като 

училището се избира от родителите или настойниците. При по-голям брой желаещи 

предимство имат живеещите в  района на  училището или имащи братя/сестри, които са 

ученици в същото училище, както и ученици, чийто родители работят в близост до района 

на  училището или са учители или служители в училището. 

В останалите класове, ученици се приемат, след подаване на заявление от родителите и 

представените необходими документи за преместване на ученици. 

Чл.182. По желание на родителите или настойниците, учениците от I до VI могат да се 

преместят в друго училище през време на цялата учебна година, а учениците от VII  клас 

не по-късно от 30 дни преди приключването на срока  или учебната година. 

Чл.183. В училището се приемат деца по Наредба № 6/19.08.2002 год. с  умерена 

умствена изостаналост и аутизъм. Обучават се по индивидуални програми за развитие. 

Това са деца със специални образователни потребности. 

Чл.184. Децата със специфични  трудности на обучение се обучават интегрирано и 

получават помощ от ресурсен учител, психолог и логопед. 

Чл.185. В училището се приемат деца със СОП при изричното желание на родителите или 

настойниците, но не повече от три за всяка паралелка. 

 

РАЗДЕЛ  ХІV 

 

                                             УПРАВЛЕНИЕ  НА КАЧЕСТВОТО 
Чл. 186. (1) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно 
развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и 
внасяне на подобрения в работата на училищата. 
(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на 

подобрения в работата на училищата се извършват при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. 

(3) Органи на управление на качеството в училището са дректорът и педагогическият 

съвет. 

Чл.187.Оценяването в процеса на управление на качеството се извършва чрез 

самооценяване и инспектиране. 

 (4) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а 

инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен 

стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. 

Чл. 187.(1) Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на 

качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, 

определени от детската градина или училището. 

(2) Процесът на самооценяването завършва преди края на всяка втора учебна 

година. 

(3) Самооценяването се извършва в следните области: 
1. управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, 

използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, 

лидерство, стратегии и планиране, взаимодействие на всички заинтересовани страни; 

2. образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и 

резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата 

на децата със специални образователни   потребности   и   превенцията   срещу   

отпадане   от системата на образованието. 

Чл. 188. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, 

директорът, другите педагогически специалисти, както и родителите. 

Чл. 189. Самооценяването се извършва от работна група от представители на 

институцията, която: 



1. предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в 

детската градина или училището; 

2. провежда самооценяването; 
3. изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора. 

.Чл. 190. (1) Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на 

качеството на предоставяното образование се приемат от педагогическия съвет след 

предложение на работна група по самооценяването и се утвърждават от директора. 

(2) Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на 

редовно анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на образователните 

услуги и цялостната дейност на институцията. 

(3) Инструмент в процеса на самооценяване може да бъде организирането на 

анкетно проучване на мнението на учениците за качеството на образователните услуги 

и цялостната дейност на институцията, съобразено с възрастовата категория на 

анкетираните ученици. 

Чл. 191. (1) Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима 

експертна оценка на  качеството  на  предоставяното  от  детската  градина  или  

училището  образование  в определен момент на дейността им и определяне на насоките 

за подобряване. 

(2) Инспектирането се извършва по критерии и индикатори, групирани по области за 

инспектиране. 

(3) На всеки 5 години се извършва поне по една инспекция на всяка детска градина и 

всяко училище. 

         Чл. 192. (1) За извършване на инспектирането се създава Национален инспекторат 

по образованието. Дейността и се осъществява съгласно чл.275, 276,277,278 и 279 от 

ЗПУО. 

 

РАЗДЕЛ   ХV 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 
ПАРАГРАФ 1. Промените са направени съобразно  ЗПУО  обн. в ДВ бр.79 от 

13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г. 

ПАРАГРАФ 2. За  неуредените в документа въпроси действат ЗПУО и други нормативни 

актове, отнасящи се до средното образование. 

ПАРАГРАФ 3.Правилникът е задължителен за директора, зам.директора, учителите, 

учениците и служителите, както и за всички други лица, които работят към  училището 

или са на територията на училището. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:…………. 

              /Ю.Илиев/ 

 
 

 



 


