
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
43.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ“ 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА. 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. С този Правилник се определят и уреждат: 

Утвърдил:……………………… 
Директор/ Снежина Георгиева/ 

 

(1) структурата, функциите и управлението на 43. ОУ “Христо Смирненски”, правата и 
задълженията на директор, заместник-директори, учители, други педагогически 
специалисти, ученици и служители в училището, родители, както и организацията на 
образователния процес, издаването на документи за завършен клас, етап или степен на 
образование, условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на 
образование. 
(2) отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на 
човешката личност. 
Чл.2. Правилникът е изработен на основание на: 
(1) Закон за предучилищно и училищно образование, чл. 28, ал. 1, т. 2; 
(2) Национална програма за развитие „България 2020”; 
(3) Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”; 
(4) Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година; 
(5) Държавни образователни стандарти; 
(6) Други нормативни документи. 

РАЗДЕЛ II 
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 3. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. 
(2) Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните 
принципи: 
1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и 
училищно образование; 
2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и 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 всяко дете и на всеки ученик; 
4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и 
училищното образование; 
5. запазване и развитие на българската образователна традиция; 
6. хуманизъм и толерантност; 
7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 
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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 предучилищното и 
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. 

РАЗДЕЛ III. 
ЦЕЛИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.4. (1) Основните цели на училищното образование в 43. ОУ „Христо Смирненски“ са: 
1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 
подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите и интересите му; 
2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 
3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 
реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 
4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 
5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на 
развитието и реализацията им; 
6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 
7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 
демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 
отговорното гражданско участие; 
8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 
9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 
увреждания; 
10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; 
11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните 
взаимовръзки; 
12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 
отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 
(2) Държавата провежда политики за повишаване на качеството на образованието и 
предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище. 
Чл. 5. Системата на предучилищното и училищното образование осигурява условия за: 
1. ранно детско развитие и подготовка на децата за училище; 
2. придобиване на основно и средно образование и/или на професионална квалификация; 
3. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално 
учене. 

РАЗДЕЛ ІV 
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Чл.6. (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. 
Чл.6.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. 



(1) 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 (Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 
образование). 
(2) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато 
здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, 
определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование (Наредба 
№ 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование). 
Чл.7. (1) Предучилищното и училищното образование в Република България е светско. 

(2) В системата на училищното образование не се допуска налагането на идеологически 
и/или религиозни доктрини. 
Чл.8.(1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите 
предпочитания и възможности в училище и паралелка по негов избор. 

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните 
родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители. 

(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 в държавните и в общинските детски градини и училища в 
Република България 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 децата и 
учениците. Не се заплащат такси и за явяване на държавни зрелостни изпити и на държавни 
изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на 
професията с цел придобиване на средно образование. 

(5) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили задължителната 
училищна възраст, се обучават в държавните и в общинските училища срещу заплащане на 
такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 
Чл. 9. (1) Предучилищното и училищното образование в Република България е светско. 
(2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на 
идеологически и/или религиозни доктрини. 
Чл.10. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите 
предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в 
този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго. 
(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните 
родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители. 

ГЛАВА ВТОРА 
ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.11. Официалният език в системата на училищното образование е българският. 
Чл.12. (1) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца и ученици, които 
се обучават в системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към 
писмената реч. 
(3) Изискванията към устната и към писмената реч на учениците се определят в държавния 
образователен стандарт за предучилищното образование и 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. 

Чл.13. (1) На децата и учениците в училището се осигуряват условия за усвояване на 
български книжовен език. 



(1) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца и ученици, 
които се обучават в системата училищното образование. 
(2) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към 
писмената реч. 
Чл.14. Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на 
училищното образование чрез: 
(1) обучение по образователното направление и по учебния предмет български език и 
литература; 
(2) обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по които 
обучението се осъществява на български език; 
(3) процеса на общуване в системата на училищното образование. 
Чл.15. Усвояването на българския книжовен език се изразява в: 
(1) изграждане на компетентности по български език и на грамотност за четене и постигането 
на базова, функционална и комплексна грамотност; 
(2) овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен 
стандарт за общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 
общообразователната подготовка); 
(3) спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни предмети, при 
дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява 
на български език, както и в заниманията по интереси; 
(4) спазване на книжовноезиковите норми в системата на училищното образование при 
общуването на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с децата и 
учениците. 
Чл.16. Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и 
учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението 
по всички учебни предмети, с изключение на чужд език. 
Чл.17. Овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми на българския език от 
учениците е обект на проверка и оценка от учителя в учебните часове по учебния предмет 
български език и литература. 
(1) Степента на усвояване на българския книжовен език от учениците се установява и чрез 
националните външни оценявания. 
(2) Спазването на книжовноезиковите норми в системата на училищното образование се 
подпомага и контролира от учителите и другите педагогически специалисти. 
Чл.18. Допълнително обучение по български език и литература като част от общата подкрепа 
за придобиване на очакваните резултати от обучението по учебния предмет, определени в 
учебната програма за съответния клас, се провежда чрез допълнителни учебни часове извън 
училищния учебния план по време на учебните занятия и/или по време на лятната ваканция, 
съобразно потребностите на всеки ученик. 

ГЛАВА ТРЕТА 
УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.19. По смисъла на чл.25 от ЗПУО 43.училище е институция в системата на училищното 
образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват 
условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование. 
Чл.20. (1) Училището притежава обикновен собствен печат и печат с изображение на 
държавния герб. 
(2) Печатът с изображение на държавния герб се полага върху следните документи: 

1. свидетелство за основно образование; 
2. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование; 

(3) Печат с изображение на държавния герб се полага и върху приложенията и дубликатите 
на документите по ал.2. 
Чл.21. По смисъла на чл.36 от ЗПУО 43. ОУ „Христо Смирненски” е общинско. 



Чл.22. Според вида на подготовката 43. ОУ „Христо Смирненски” е неспециализирано (чл.37 
от ЗПУО). 
Чл.23. Според етапа или степента на образование 43. ОУ „Христо Смирненски” е основно (I – VII 
клас включително) (чл.38 от ЗПУО). 
Чл.24. 43. ОУ „Христо Смирненски” е дневно по смисъла на чл.42, ал.1 от ЗПУО. 
Чл.25. 43. ОУ „Христо Смирненски” осигурява общообразователна и разширена подготовка. 
Чл.25а. Според статута – 43. ОУ „Христо Смирненски“ е иновативно училище от учебната 
2021/2022 година. 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 
РАЗДЕЛ I 

ВИДОВЕ УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ. 
СТЕПЕНИ, ЕТАПИ И ВИДОВЕ УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.26. (1) Според степента образованието в 43. ОУ „Христо Смирненски” е основно (чл.73, ал.1 
от ЗПУО). 
(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас 
включително в два етапа, както следва (чл.73, ал.2 от ЗПУО): 
1. начален – от I до IV клас включително; 
2. прогимназиален – от V до VII клас включително. 
Чл.27. (1) Учениците придобиват основно образование след успешно завършен VІІ клас. 
(2) Съдържанието на свидетелството за основно образование се определя в Наредба № 8 от 
11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 
образование. 
Чл.28. (1) Според подготовката училищното образование е общо (чл.74, ал.1 от ЗПУО). 
(2) Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на 
общообразователна и разширена подготовка. 

РАЗДЕЛ II 
УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА - СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ 

Чл.29. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности - знания, умения и 
отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или 
степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование. 
(2) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, по 
учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. Учебните програми 
определят и броя учебни часове за изучаването им. 
Чл.30. В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически, 
философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. 
Чл.31. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 
компетентности: 
1. компетентности в областта на българския език; 
2. умения за общуване на чужди езици; 
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки 
и на технологиите; 
4. дигитална компетентност; 
5. умения за учене; 
6. социални и граждански компетентности; 
7. инициативност и предприемчивост; 
8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт. 
(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 
общообразователни учебни предмети. 



(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както 
и общообразователните учебни предмети по ал.2 се определят с държавния образователен 
стандарт за общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 
общообразователната подготовка). 
(4) В процеса на училищното образование се изучават и учебни предмети от областта на 
глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, 
управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и 
околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен 
дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което 
присъства интегрирано в други учебни предмети. 
(5) Рамковите учебни планове по ал. 1 за учениците от І до 7.клас се определят с Наредба 
№4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 
Чл.32. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и 
усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. 
(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни 
предмети, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование.. 
(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в конкретното 
училище, се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и 
възможностите на училището. 
(4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния 
клас, с изключение на учебните предмети, се определя с учебни програми, утвърдени от 
директора на училището. 

РАЗДЕЛ ІІІ 
УЧЕБЕН ПЛАН 

Чл.33. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети за 
придобиване на училищната подготовка (чл.87 от ЗПУО и чл.2, ал.1 от Наредба № 4 от 30 
ноември 2015 г. за учебния план). 
(2) Структурата на учебния план за учениците от І – 7. клас обхваща три раздела: 
1. раздел А - задължителни учебни часове (ЗУЧ); 
2. раздел Б - избираеми учебни часове (ИУЧ); 
3. раздел В - факултативни учебни часове (ФУЧ). 

(3) Учениците, които са във 2,3,4,6 и 7.клас се обучават по училищни учебни планове и 
учебни програми, утвърдени при условията на ЗПУО и Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за 
учебния  план. 

(4) Учениците в първи и пети клас през учебната 2021/2022 година се обучават по 
иновативни учебни планове, съгласно чл.15 на Наредба №4 за учебния план. 
Чл.34. В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 
общообразователната подготовка (чл.88 от ЗПУО). 
Чл.35. В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 
разширената подготовка и/или профилираната подготовка (чл.89 от ЗПУО). 
Чл.36. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 
допълнителната подготовка (чл.90 от ЗПУО). 
Чл.37. (1) Въз основа на съответния рамков учебен план е разработен училищен учебен 
план,  съобразно интересите на учениците и възможностите на училището. 
(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети. 
(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година. 
(4) 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 и 
ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и се утвърждава от 
директора на училището. 
(5) Училищният учебен план не може да се променя през учебната година. 
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(6) Училищният учебен план съдържа: 
1. брой на учебните седмици по класове; 
2. наименование на учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А; 
3. годишен брой на учебните часове, определени за изучаването на всеки от учебните 
предмети и/или модулите, включени в раздел А, по класове, етапи и степени на образование; 
4. общ годишен брой на избираемите учебни часове в раздел Б; 
5. максимален годишен брой на факултативните учебни часове в раздел В. 
Чл.38. (1) Извън часовете по учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица 
и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, определени с 
решение на педагогическия съвет от утвърдените от министъра на образованието и науката 
по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа 
(чл.92 от ЗПУО). 
(2) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал.1 се осъществява от 
педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална 
квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт. 
(3) 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. 
(4) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите учебни планове по чл.12, 
ал.2 от Наредба № 4 за учебния план, включва и по един учебен час на класа, който се използва 
за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на 
граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 
Чл.39. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за 
учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за (чл.95 от ЗПУО): 

1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна, 
комбинирана или дистанционна форма на обучение; 

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

(2) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на случаите, 
предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план. 
(3) Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по 
един или по повече учебни предмети, което е различно от рамковия, типовия и училищния 
учебен план. 
(4) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребности 
може да съдържа само част от учебните предмети, определени в рамковия, типовия или в 
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. 
(6) Индивидуалната учебна програма по ал.6 за учениците със специални образователни 
потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с държавния 
образователен стандарт за приобщаващото образование. 
Чл.40. (1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който 
е започнал да се обучава в същото училище (чл.97 от ЗПУО). 
(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 
през учебната година, от която обучението продължава. 

РАЗДЕЛ V 
УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

Чл.41. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно 
и неучебно време. (чл.101 от ЗПУО и чл.2, ал.1 от Наредба №10 за организация на дейностите 
в училищното образование). 



(1) Учебната година за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, 
включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции. 
(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и 
от ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях. 
(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 
15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 
Чл.42. (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) и Наредба №4. 

Чл.43. (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. 
Чл.44. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. 
(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV 
клас при заявено писмено желание на родителите и съобразно възможностите на училището 
по критерии. 
Чл.45. Учебният ден е организиран в една учебна смяна. Началото и краят на учебния ден се 
определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната година; 
Чл.46. (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 и IV клас; 
3.четиридесет и пет минути – в 5–7.клас, 

(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.47. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки 
учебен час по чл.51, ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути със заповед от директора на 
училището. 
(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 ал.2 директорът на училището уведомява началника на 
регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася 
намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците. 
(4) Учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително включва 
и пет дни за проектни и творчески дейности, в т.ч. и за посещения на културни институции, 
за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, училището или между училищата, 
които може да се планират като последователни в рамките на една седмица след 
приключването на учебните занятия по учебен план или на няколко пъти през двата учебни 
срока. 

Чл.48. (1) След всеки учебен час е осигурена 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 поне 15 минути 
(голямо междучасие). 
(4) Продължителността на часовете и на почивките между учебните часове съгласно 
решение на педагогически съвет. 



1-2.клас 3-4.клас 5,6 и 7.клас 

8:00 8:35 7:55 8:35 7:50 8:35 

8:45 9:20 8:45 9:25 8:45 9:30 

9:35 10:10 9:40 10:20 9:40 10:25 

10:40 11:15 10:40 11:20 10:40 11:25 

11:35 12:10 11:35 12:15 11:35 12:20 

  12:25 13:05 12:25 13:10 

    13:20 14:05 

 

(5) Седмичното разписание се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 10 от 19.06.2014 
г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания и се 
утвърждава от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки 
учебен срок. Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ. 
Чл.49. (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със 
заповед: 

1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната; 
2. неучебните дни; 
3. началото и края на втория учебен срок. 

(2) По заповед № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката на 
основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 
ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс е определен следният график за учебната 
2021/2022 година: 
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна; 
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна; 
01.02.2022 г. – междусрочна; 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - VІІ клас; 
 
Неучебни дни - официални празници 
 
06.09.2021 г. – Ден на Съединението; 
22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България; 
01.11.2021 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения; 
24.12.2021 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2021 г. - Рождество Христово; 
01.01.2022 г. – Нова година; 
03.03.2022 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален 
празник; 
18.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност; 
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия; 
24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 
култура и на славянската книжовност; 
 



Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 
02.02.2022 г. – I - XII клас 
 
Неучебни дни: 
18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) 
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 
професионална квалификация 
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване 
(НВО) в края на VII и на Х клас 
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на 
Х клас  
Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 
31.05.2022 г. –    І – III клас (14+1 учебни седмици) 
15.06.2022 г. –    IV – VІ клас (16 учебни седмици) 
30.06.2022 г. –    VII клас  
Чл.50. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за учебни, със 
заповед на министъра на образованието и науката. 
(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от 
Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените 
работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция. 
(3) 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. 
(4) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно 
преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен 
акт. 

(5) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено 
от директор/заместник-директор по УД при определени обстоятелства (отсъствия на 
учители поради болест, командировка или други служебни ангажименти, законово установен 
отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на директора. 
(6) Временните размествания в седмичното разписание се поставят на информационните 
табла в училище, уебсайта на училището, уебсайтове на класове и др. 

 
РАЗДЕЛ VІ 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 
Чл.51. (1) Формите на обучение в 43.ОУ „Христо Смирненски” са: 

1. дневна; 
2. самостоятелна; 
3. индивидуална; 
4. дистанционна; 

(2) Училищното обучение се осъществява в дневна форма освен в случаите, предвидени в този 
раздел. 
(3) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно. 
Чл.52. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО. 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за 
(чл.31, ал.2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование): 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години 
възрастта за съответния клас; 
2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 
3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 
4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 12, ал.2 от ЗПУО; 
6. ученик със специални образователни потребности. 



(3) Препоръката по ал.2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на 
лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката. 

(4) При препоръка по ал.2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма 
на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по 
чл.190, ал.1 от Наредбата за приобщаващо образование извършва допълнителна 
специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на 
препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или 
родителя при условията на чл.12 от ЗПУО. 

Чл.53. (1) Обучението в дневна се организира в паралелки и групи (чл.108 от ЗПУО). 

(2) Обучението в самостоятелната и в дистанционна форма се организира за отделен ученик. 
Чл.54. (1) В самостоятелна форма може да се обучават (чл.112 от ЗПУО): 

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 
комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по 
реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО; 

3. ученици с изявени дарби; 
4. лица, навършили 16 години. 

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на 
годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна 
форма. 

(4) Учениците по ал.1, т.2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават 
обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение, 
препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 
(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след 
решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието. 
(6) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците 
по ал.1, т.2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки учебен 
срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието, като в 
комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане. 
(чл.112, ал.7 от ЗПУО). 
Чл.55. (1) Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от 5 до 7 
включително за (чл.113, ал.1 от ЗПУО): 

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 
издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не 
могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици със специални образователни потребности; 
3. ученици с изявени дарби; 
4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга 

държава и не могат да посещават училище на нейната територия. 
(2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, 
дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително 
(чл.113, ал.2 от ЗПУО); 
(3) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз 
основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма (чл.113, ал.4 от ЗПУО); 
(4) Обучението в дистанционна форма по ал.3 за учениците със специални образователни 
потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален 
учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна 
форма (чл.113, ал.5 от ЗПУО); 
(5) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните 
информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, 
самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити 



за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен 
план (чл.113, ал.6 от ЗПУО); 
(6) Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което разполага с 
необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния 
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 
развитие. 
(7) За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява 
необходимите технически и технологични средства (чл.113, ал.7 от ЗПУО). 
Чл.56. (1) Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна, 
дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване 
от една форма на обучение в друга се уреждат с Наредба № 10 за организация на дейностите 
в училищното образование (чл.116, ал.1 от ЗПУО). 
(2) Съгласно чл. 38, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование, дистанционната форма на обучение се осъществява чрез 
средствата на информационните и комуникационните технологии и включва дистанционни 
учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 
присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от 
училищния учебен план. 
Чл.57. (1) За прилагане на дистанционната форма на обучение 43. ОУ “Христо 
Смирненски“ разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие 
изискванията за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на 
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, като част от 
иновациите в платформа ВЕДАМО; 
(2) 43. ОУ „Христо Смирненски“ осигурява за дистанционната форма на обучение 
уеббазирана система за публикуване на училищния учебен план, на седмичното разписание, 
на електронните уроци, на домашните задачи и проекти, за регистрация на учениците и 
учителите - ВЕДАМО. Електронните уроци се публикуват на уеббазираната система в 
зависимост от седмичното разписание на паралелката. 
(3) Дистанционната форма на обучение в 43.ОУ „Христо Смирненски“ през учебната 2021/2022 г. 
се организира за: 
1. ученици с изявени дарби; 
2. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга 
държава и не могат да посещават училище на нейната територия. 
(4) Учениците се обучават по училищен учебен план за съответния клас и паралелка. 
(5) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на 
държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 
ученицитe (чл.116, ал.2 от ЗПУО). 
Чл.58. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние и в 
друга форма на обучение 
(1) Обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС) не е дистанционната форма на 
обучение. 
(2) ОРЕС се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 
(3) В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат 
от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от 
разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на 
карантината, след което се завръщат обратно в училище. 
(4) В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, 
поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с 
ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за 
времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания 
за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в 
училище със заместващ учител. 
(5) Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се 
допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, 



когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и 

физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съученици от клас и 
паралелка по предварително утвърден график със заповед на директора. 

1. За един предмет на клас със заповед на директора се определя един онлайн учител. 
2. Ученикът не подлежи на оценяване и не променя формата на обучение. 
3. Родител може да заяви преди началото на учебната година самостоятелна форма на 

обучение, за която ученикът се подпомага чрез онлайн консултации по утвърден от 
директора график. 

(6) Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, 
който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от 
домакинството му. 
(7) Организирането и провеждането на ОРЕС се извършват от учителите в рамките на 
уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на 
работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 
астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 
астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. 
За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно 
колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена 
продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално. 
(8) Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в 
електронна среда от разстояние включват: 
1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 
информацията в електронна среда. 
2. Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците. 
3. Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага 
следният приоритетен ред: 
4. Използване на единна платформа за цялото училище – Microsoft TEAMS и VEDAMO; 
5. Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката 
6. Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 
7. Синхронно ОРЕС (поставят се отсъствия и оценки) 
8. Асинхронно ОРЕС (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат 
участието и ангажираността на ученика) 
9. Редуване на синхронно и асинхронно ОРЕС (отсъствия се поставят само за часовете на 
синхронно ОРЕС) 
10. Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и 
оценяване) 
11. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОРЕС и на Организационен екип. 
12. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 
учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина 
13. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 
възможности да осъществяват ОРЕС (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за 
учители). 
14. При отказ на учител за работа в ОРЕС поради липса на компетенции се провежда 
вътрешноучилищна квалификация за подпомагането му за срок от една календарна седмица, 
в която отказалия учител е в платен годишен отпуск. 
Чл.59 Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от 
дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до: 
Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 
съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма 
(допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми). 
(1) В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не 
желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в 



рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната 
експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в 
Приложение № 2 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на 
лицето. 
(2) Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в 
самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо 
условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на 
територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на 
обучение за ученик 1. - 12. клас). Наличие на специални образователни потребности или на 
изявени дарби. 
(3) За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за 
дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. - 12. клас. Учениците 
от 1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална 
форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина. 
(4) В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите 
да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е 
необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение 
на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището 
може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с 
предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование - и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от 
разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити. 
(5) С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в 
индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди 
част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните 
часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, 
включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната 
връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез 
полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в 
индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и 
обща подкрепа. 
(6) За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които 
ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и 
с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове 
покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от 
неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, 
в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от 
друго училище. 
(7) Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и 
комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва 
да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната 
класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в 
електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп 
за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което 
е записан съответният ученик. 
Чл.60 Учениците могат да преминат в обучение от разстояние в електронна среда за 30 
учебни дни или по заповед на МОН, МЗ, СРЗИ, кмет, директор и др.. 
(1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 
самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през 
MICROSOFT TEAMS. 



(2) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на 
уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 
преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и 
заплащането на труда. 
(3) Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при 
синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава: 
a. двадесет минути - в началния етап; 
b. тридесет минути - в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. 
за организация на дейностите в училищното образование. 
(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за 
дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от 
дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование. 
(5) Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърден график. 
Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от 
разстояние в електронна среда, съгласно чл.10, ал.2 на на Наредба № 10 от 2016 г. за 
организация на дейностите в училищното образование. 
(6) Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел 
Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се 
осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в 
електронна среда индивидуално или в група. 
(7) Родителите са длъжни да осигурят необходимите технически и технологични условия за 
пълноценно участие в обучението; 
(8) да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от 
разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на 
ученика; 
(9) да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което 
организира обучението му от разстояние в електронна среда; 
(10) да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, 
което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика 
по уважителни причини; 
(11) да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на 
навици за самостоятелно учене. 
(12) Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата 
на подаване на заявлението и декларацията от родител. 
(13) Обучението се прекратява: 

1. по желание на ученика; 
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини 
или не е бил ангажиран с процеса на обучение; 
3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения. 

(14) Преди началото на онлайн-срещата с преподавателя ученикът се подготвя в подходящ 
външен вид, с изправно устройство, слушалки, микрофон и камера; необходимите учебни 
помагала и пособия за писане. 
(15) Изисква се подготовка и на средата – да бъде тиха, без странични шумове, светлини, 

напр. включен телевизор и др. Препоръчва се ползването на слушалки, за да се избегне 
микрофония. 
(16) В точния час ученикът се присъединява към виртуалната класна стая на съответния 

учебен предмет от дневната програма. 
(17) С началото на онлайн-урока/сесията личният микрофон се заглушава и не се включва 

освен при изрично изискване от страна на преподавателя. По този начин се постига тишина 
и уважение във виртуалната класната стая. 
(18) По време на онлайн-урока учениците са длъжни да наблюдават и слушат внимателно 

презентацията на учителя, както и да взимат участие при поставените задачи. Учителят има 
право да задава въпроси към конкретен ученик, с което проверява неговото активно 
присъствие, знания и концентрация в час. 



(19) По време на онлайн-урока не се допуска говорене, изпращане на съобщения, снимки и 
емотикони между участниците. Това се счита за нарушаване на учебния процес и неуважение 
към преподавателя, което се отбелязва със забележка и уведомяване на родителя. 
(20) При неспазване на правилата за етично поведение във виртуалната класна стая 

учителят има право да заглуши микрофона и да ограничи комуникацията на конкретен 
ученик за този час. 
(21) Учителят има право да записва онлайн-уроците с помощта на инструментите на 

приложението MS Teams, с цел същите да бъдат наблюдавани по-късно от неприсъствалите 
ученици. 
(22)  След приключване на онлайн-урока ученикът излиза от текущата сесия, като натиска 

бутона с червената слушалка. Преподавателят напуска последен след всички ученици. 
(23)  Към всяка виртуална класна стая има активен чат-канал и след онлайн-сесиите. 

Изпратените текстови, гласови и видео-съобщения остават в хронологията на чата и могат 
да бъдат видяни от всички участници – ученици, родители, учители и директор. 
(24)  Предвид публичността и големия брой участници във онлайн-обучението не се допуска 

следното: споделянето на лична информация, несвързана с темата и целите на обучението; 
изпращане на обидни и дискриминационни съобщения, изображения и емотикони; писането 
само с главни букви - счита се за комуникация на висок тон; многократно изпращане на едно 
и също съобщение (спам); писането на съобщения на български език, но със символи от 
чужда азбука. 
 
Чл.61. Дневното разписание на онлайн часовете при преминаване в обучение от 
разстояние в електронна среда по заповед на МОН, МЗ, СРЗИ, кмет, да бъде както следва: 

 
 

2,3 и 4.клас 5,6 и 7.клас 

1 час 9:00 – 9:20 9:00 – 9:30 

2 час 9:40 – 10:00 9:40 – 10:10 

3 час 10:20-10:40 10:20 – 10:50 



4 час 11:00 – 11:20 11:00 – 11:30 

5 час 11:40 – 12:00 11:40 – 12:10 

6 час 12:20 – 12:40 12:20 – 12:50 

7 час 
 

13:00 – 13:30 

(1) Часовете от целодневната организация да започват в 14.00ч, като часовете за 
самоподготовка се увеличават от 2 на 3 часа, както следва: 

 
2,3 и 4.клас 

1 час самоподготовка 14:00 – 14:20 

2 час самоподготовка 14:30-14:50 

3 час самоподготовка 15:00 – 15:20 

4 час занимания по интереси 15:30 -15:50 

5 час занимания по интереси 16:00 – 16:20 

 
(2) При обучението от разстояние в електронна среда се провежда текущо оценяване и се 
отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини за периода. 
(3) Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, от училищен психолог и 
ресурсни учители, в зависимост от спецификата си се осъществява, доколкото и ако е 
възможно, от разстояние в електронна среда. 
(4) Учителите могат да провеждат консултации с ученици, съгласно утвърден график от 
директора. 
(5) Учениците, подали заявления за онлайн обучение до 30 дни, се присъединяват към общото 
онлайн обучение и екипи по предмети и паралелки. 
(6) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на 
уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 
преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и 
заплащането на труда. 
(7) Учителите ежедневно попълват отчетна форма за проведеното обучение от разстояние в 
електронна среда по образец. 

РАЗДЕЛ VІІ 
ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.62. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати 
от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация и се 
определя с Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на 
учениците. 

(2) Основните цели на оценяването са: 
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на 
потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа; 
2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към 
подобряване качеството на образование. 
(3) Оценяване се извършва: 



1. в процеса на обучение; 
2. в края на клас или на етап от степен на образование; 
3. при завършване на степен на образование. 
Чл.63. 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.64. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой 
от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове, е слаб 2 

(2) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. 
(3) Редовните поправителни сесии са две 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. 
(4) Учениците, 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.66. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на 
учебните занятия съответно за VII клас. Учениците имат право еднократно да се явят на изпит 
за промяна на годишна оценка. 
(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху 
учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или 
модул за съответния клас. 
(3) 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 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
(4) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по 
не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите 
учебни часове. 
(5) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат от 
учениците, обучавани в дневна 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 минималният брой текущи изпитвания и 
спазен принципа за ритмичност. 
Чл.63. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити (чл.118 от ЗПУО). 
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз 
основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат 
на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се 
формират срочни или годишни оценки. 
(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в 
резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт 
за общообразователната подготовка, . 
(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 
индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати 
компетентностите, заложени в нея. 
(5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за 
изучаване във факултативните часове (ФУЧ) от училищния учебен план. 
Чл.64. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е (чл.119 от ЗПУО): 
1. вътрешно - когато оценката се поставя от обучаващия учител; 
2. външно - когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия 



учител. 
(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното 
обучение може да е: 
1. национално - обхваща ученици от един клас в цялата страна; 
2. регионално - обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области; 
3. училищно - обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище; 
4. групово - обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 
5. индивидуално - за отделен ученик. 
(3) В края на ІV и VІІ клас се провежда национално външно оценяване за установяване 
степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с Наредба №5 от 
30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. 
Чл.65. (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 етапи/или степен на 
образование. 
(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са: 
1. приравнителни; 
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 
3. за промяна на оценката. 
(4) Изпитите при завършване на клас, етапи/или степен на образование са: 
1. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с 
компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас; 
2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с 
компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна 
подготовка за определен етап от степента на образование; 
Чл.66. (1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя 
оценка. 
(2) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде: 
1. текуща оценка - установява степента на постигане на конкретните учебни цели и осигурява 
информация за резултатите от обучението на ученика; 
2. срочна оценка - поставя се в края на учебния срок и има обобщаващ характер за 
резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през съответния 
срок; 
3. годишна оценка - поставя се в края на учебната година и има обобщаващ характер за 
резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул презгодината; 
4. окончателна оценка - формира се в края на етап или 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 не е слаб (2). 
Чл.67. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател (чл.120 от ЗПУО). 
(2) Оценките, които може да се поставят са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден 
(3), слаб (2). 
(3) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати 
от обучението на учениците е: 
1. отличен - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми, в 
знанията и уменията няма пропуски, усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 
правилно, притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно 
при решаване на учебни задачи в различни ситуации, действията му са целенасочени и водят 
до краен резултат; 
2. много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 
програми, показва незначителни пропуски в знанията и уменията си, усвоил е новите 



понятия и като цяло ги използва правилно, доказва придобитите компетентности при 
изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко - и в ситуации, които не са 
изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност, действията му са целенасочени 
и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем 
точен; 
3. добър - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 
програми, показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в 
познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации, усвоена 
е преобладаващата част от новите понятия, действията му съдържат неточности, но в рамките 
на изученото водят до краен резултат; 
4. среден - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в 
знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите 
понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в 
учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас 
ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен 
резултат; 
5. слаб - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като 
прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден". 
(4) 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. 
(5) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по 
алинея 2. 
(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I, ІІ и ІII клас се 
поставят оценки само с качествените показатели по ал.3, като качественият показател, 
изразяващ степента на постигане на очакваните резултати от обучението по ал. 3, т. 5, е 
„незадоволителен". 
(7) Системата от символи на качествените показатели за определяне на резултатите на 
учениците от І, ІІ и ІІІ клас е определена с решение на педагогически съвет с протокол № 11 
от 14.09.2021 година, както следва: 
отличен - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми, в 
знанията и уменията няма пропуски, усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 
правилно, притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при 
решаване на учебни задачи в различни ситуации, действията му са целенасочени и водят до 
краен резултат; 
много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 
програми, показва незначителни пропуски в знанията и уменията си, усвоил е новите 
понятия и като цяло ги използва правилно, доказва придобитите компетентности при 
изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко - и в ситуации, които не са 
изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност, действията му са целенасочени 
и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем 
точен; 
добър - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 
програми, показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в 
познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации, усвоена 
е преобладаващата част от новите понятия, действията му съдържат неточности, но в рамките 
на изученото водят до краен резултат; 



задоволителен - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; 
в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите 
понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в 
учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас 
ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен 
резултат; 
незадоволителен - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 
заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 
измерител „задоволително". 

(9) При преместване на ученик в друго училище се прилага копие от заповедта на 
директора за системата от качествени показатели към документацията. 

(10) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 
индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може 
да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения". 
Чл. 68 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; 
4. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули от учебната практика. 
(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 се включва текущото 
изпитване по ал. 3. 
(3) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се 
установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са 
изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. 
Чл. 69. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на 
следните изисквания: 
1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една 
контролна работа в един учебен ден; 
2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две 
класни и/или контролни работи; 
3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 
(2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен 
предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки 
учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището. Класна работа се провежда 
по български език и литература и по математика - в прогимназиален етап на образование; 
(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а 
класните ръководители – родителите (настойниците, попечителите, представителите на 
непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна 
закрила). 
Чл. 70. (1) Срочната оценка се формира 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, профилираната, 
професионалната и специализираната подготовка, и при вземане предвид на текущите 
оценки. 
(2) По учебните предмети, изучавани в I – IІІ клас не се формира срочна оценка. 
(3) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на 



ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки. 
(4) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва, че не са 
усвоили компетентностите, определени в учебната програма за съответния клас, или 
получили срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет, се организира 
допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 ЗПУО по график, утвърден от директора на 
училището. 
(5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по 
чл.68 поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в 
съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне 
на срочна оценка. 
(6) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, а в 
спортните училища – по учебен предмет от специализираната подготовка, за ученици, 
освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на 
освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой 
текущи изпитвания по чл. 68. В този случай срещу учебния предмет в училищната 
документация се записва "освободен". 
(7) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два 
учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 
(8) С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка по може да 
се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който няма минималния брой текущи 
изпитвания по чл. 68 и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни 
проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния 
предмет в съответния вид подготовка. 
(9) За резултатите от обучението: 
1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 
показател; 
2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен 
показател; 
3. от IV до VII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 
качествен и количествен показател. 

Чл. 71. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна 
училищна документация. 

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са: 
1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания; 
2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените 
изпитвания; 
3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки. 

Чл. 72. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб 
2 по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни 
часове, а в спортните училища – и във факултативните учебни часове по учебен предмет от 
специализираната подготовка. 
(2)   Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до 
IV клас. 
Чл. 73. Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от І до VІ 
включително по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат 
приравнителни изпити. 

 

РАЗДЕЛ VІІI 
ПЛАН-ПРИЕМ. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 



Чл. 74. Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от 
директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за 
организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния 
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 
развитие. 
Чл. 75. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна 
година: 
1. броя на паралелките в І и V клас; 
2. броя на местата в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и 
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 
центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на 
институциите; 
3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях; 
4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден. 
Чл.76. Критерии за прием на ученици в 5.клас в STEM паралелки за учебната 2021 – 2022 год. 
и компоненти за балообразуване при училищен план прием в 5.клас: 
(1) Паралелка с разширена подготовка по математика и природни науки: 
Точки от Национално външно оценяване по математика/ удвоена оценка/ ; 
Брой точки от общински и областен кръг на олимпиадата по математика;Брой точки от 
„Математика без граници“ – 3т. златен медал; 2т. сребърен медал; 1т. бронзов медал; 
Брой точки от състезанията на СБНУ „Аз и числата” и „Аз, природата и светът“ 
Човекът и природата – оценката от удостоверение за завършен начален етап на основно 
образование; 
(2) Паралелка с разширена подготовка по английски език и информационни технологии: 
Оценка чужд език от удостоверение за завършен начален етап на основно образование; 
Оценка компютърно моделиране от удостоверение за завършен начален етап на основно 
образование; 
участие в състезания по АЕ / Лингвистично кенгуру – участници – 1т., по 4 т. на победители, 
Spelling Bee – победители – 3т., участници – 1 т. /; 
От СБНУ „Аз общувам с Европа”; 
Точки от Национално външно оценяване по математика; 
(3) Паралелка с разширена подготовка по информационни технологии и изобразително 
изкуство: 
Точки от Национално външно оценяване по БЕЛ 
2т. за участници в художествени конкурси; 
5т. от първо, второ място и трето място на художествени конкурси; 
Оценки компютърно моделиране в 3 и 4.клас; 
(4) Паралелка с разширена подготовка по български език и литература и история и 
цивилизации: 
Точки от Национално външно оценяване по БЕЛ; 
Оценка по човекът и обществото от удостоверение за завършен начален етап на основно 
образование; 
Състезания СБНУ – „Аз и буквите”и „Аз, природата и светът“ 
(5) Родителите попълват заявление с посочени две желания за разпределение по паралелки 
по посочени критерии през месец май/юни 2021г., като разпределението ще е съобразно 
реализирания брой точки по критерии. 
Чл.77. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със 
заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува 
на интернет страницата на училището. 



(2) Директорът до 10 април информира началника на регионалното управление на 
образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата 
учебна година. 
Чл.78.(1) Над утвърдения училищен план-прием може да се приеме ученик в І клас, ако: 
1. постоянният или настоящият адрес на детето е променен след изтичане на срока за 
подаване на заявление за участие в приема от друго населено място в прилежащия район на 
училището; 
2. условията на физическата среда на училището позволяват това; 
3. при приема са били приети всички заявили желание за участие деца. 
(2) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора 
на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по чл. 61, ал. 4 от Наредбата 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование. 
(3) Ако броят на учениците в паралелките от I клас в училището е определен при условията 
на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, когато са изпълнени изискванията по ал. 1, 
ученикът се записва със заповед на директора на училището, ако е получено разрешение на 
министъра на образованието и науката по чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 
Чл. 79. (1) Учениците може да се преместват на свободни места, както следва: 
1. от I до VI клас - през цялата учебна година; 
2. от VII клас - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време - не по- 
късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 
(2) Учениците от I до VII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения 
училищен план-прием, ако: 
1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен в прилежащия район на 
училището, определен за учебната годината на преместването; 
2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това; 

ГЛАВА ПЕТА 
ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

РАЗДЕЛ I 
ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл.80 (1) Учениците имат следните права (чл.171 от ЗПУО): 
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 
3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване 
в избираемите и във факултативните учебни часове; 
4. да получават библиотечно- информационно обслужване; 
5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 
6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 
професия; 
8. да участват в проектни дейности; 
9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 
за факултативните учебни часове 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; 
10. 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; 
11. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището 
чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, 
определени с правилника на училището по предложение на учениците. 
Чл.81. (1) За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със 
затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с 
участието му в дейността на 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 ученика с психолог; 
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения 
за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 
5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 
8. забележка от класен ръководител; 
9. други дейности, съгласувани с родител;. 
(2) Дейността 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 протокол и се информира родителят, 
представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето. 
Чл.82.(1) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за 
противодействие на тормоза е прилагането на цялостен институционален подход, полагане 
на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по- 
сигурна среда в институцията. 
(2) Институционалната политика за противодействие на тормоза в училище се реализира на 
равнище училище и на равнище клас и паралелка, като на всяко едно от тези равнища се 
осъществяват дейности по превенция и интервенция (реакция). 
(3) Дейностите по превенция и интервенция се разработват въз основа на Механизма за 
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на 
алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката. 
Чл.83. (1) 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.101 от настоящия правилник. 
(2) При отказ от страна на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи 
за детето, да окаже съдействие или да подпомогне реализирането на дейностите, директорът 
на институцията писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на 
детето или ученика. 
Чл.84. (1) Учениците имат следните задължения: 
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 
развитие на добрите традиции; 
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо 
и психическо насилие; 
4. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и 
наркотични вещества; 
5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 



6. да не употребяват в сградата и района на училището енергийни напитки; 
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 
8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 
9. да спазват правилника за дейността на институцията; 
10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 
учебните часове; 
11. да не закъсняват безпричинно за учебните часове; 
12. да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния 
правилник; 
13. да влизат в сградата на училището само след показване на ученическа карта на 
представителя на охранителната фирма; 
14. да бъдат на обществени места с придружител в съответствие с изискванията на Закона за 
закрила на детето; 
15. да опазват материално-техническата база и чистотата в сградата, двора и прилежащите 
територии на училището; 
16. да опазват материално-техническата база и чистотата в сградата, двора и прилежащите 
територии на училището; 
17. да изхвърлят на определените за целта места в сградата на училището опаковките на 
използваните храни и напитки; 
18. да пазят чисто работното си място, класните стаи, кабинетите и физкултурния салон, като 
отпадъчните материали се изхвърлят на определените за тази цел места. При увреждане на 
училищното и държавното имущество носят материална отговорност за причинените щети, 
които родителите възстановяват в едноседмичен срок като закупуват материали и правят 
ремонт, материално възстановяват съответния предмет или заплащат стойността на щетите 
или на необходимия ремонт. Когато не е констатирана персонална вина класът/класовете, 
които в този ден са имали учебни занятия в тази стая, заплащат щетата. Средствата се 
предават на домакина срещу документ. Ако щетата е невъзвратима по горепосочените 
начини се полага възпитателен труд като часовете се определят в зависимост от размера на 
щетата. При неспазване и просрочване на срока се налага санкция на извършителя/те; 
19. да не пречат на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и на 
съучениците си по време на учебните часове; 
20. да не стават по време на час без разрешение на учителя и да не пречат на останалите 
ученици да работят; 
21. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове; 
22. да оставят мобилната си техника по време на учебен час на място, определено от учителя; 
23. да идват на училище не по-късно от 10 минути преди началото на учебните занятия и да 
заемат определеното си място след биенето на първия звънец; 
24. да бъдат в час със заместващ учител при отсъствие на титуляра; 
25. да изпълняват функциите на дежурен ученик - всеки клас определя по двама дежурни 
ученици за седмицата; 
26. да сигнализират за нередности, действия или бездействия на трети лица, които нарушават 
този правилник на класен ръководител, учител, дежурен заместник-директор; 
27. да посещават редовно учебните занятия, а при отсъствие по болест да представят в 3- 
дневен срок медицинска бележка, издадена от личния лекар или документ от спортен клуб, в 
който членуват, като при особено важни причини родителите своевременно да информират 
класния ръководител за продължителността на отсъствията. 
28. При упражняване на правата си ученикът/чката трябва да зачита и уважава правата на 
своите родители, настойници, учители, съученици, на другите лица, както и на другите 
членове на обществото, да спазва обществения ред, морала и изискванията за опазване на 
общественото здраве, ред и сигурност. 



29. Да посещават часовете по Физическо възпитание и спорт със спортен екип, който 
включва: чисти спортни обувки (гуменки, кецове или маратонки), спортен панталон и бяла 
тениска. 
(2) Дежурните ученици са длъжни да: 
1. осигуряват реда и дисциплината в класната стая/кабинета по време на междучасие; 
2. следят за опазване на имуществото и МТБ в класните стаи и кабинети през междучасията 
и при констатирани нарушения своевременно уведомяват преподавателя или дежурен 
учител; 
3. почистват дъската и проветряват класната стая/кабинета презмеждучасията; 
4. информират преподавателите за отсъстващите ученици; 
5. дежурят в класните стаи и кабинети. (дежурството е организирано от класните 
ръководител). 
(3) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след 
връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно 
заведение и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което 
полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор; 
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като 
състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при 
представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на 
дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след подаване на заявление 
по образец от родителя; 
3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от 
родителя до класния ръководител, което се входира в дневник входяща кореспонденция; 
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на 
училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, което се входира в 
дневник входяща кореспонденция, в което подробно се описват причините за отсъствието. 
(4) Заявлението по ал.3, т.3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, 
родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава 
заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 
(5) В случай, че заявлението по ал.3, т.4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, 
родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и 
подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на 
училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по 
уважителни причини. 
(6) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния 
предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване 
и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване 
от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с 
медицински документ и подадено заявление по образец в дневник входяща кореспонденция; 
(7) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт 
ученик в случаите по ал.6, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и 
присъствието в учебния час. 
(8) В случаите по ал.6, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, 
ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а 
директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед 
начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се 
съобщава на родителя на ученика. 
(9) Класните ръководители представят справка за отсъствията на учениците по уважителни 
и неуважителни причини за текущия месец на педагогически специалист, определен със 
заповед на директора, до 2. число на следващия месец. 



(10) Ученикът е длъжен да полага грижи за съхраняването на безплатните учебници - в тях да 
не пише, рисува, оцветява и драска. В случай на преместване на ученик в друго училище по 
време на учебната година, ученикът връща учебниците и неизползваните учебни помагала, 
което класният ръководител удостоверява на обходен лист. В случай, че ученикът не върне 
учебник или при връщането му се установи, че поради не полагане на грижи от страна на 
ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) 
възстановяват учебника или неговата стойност в училището, съгласно ПМС №79 на МС от 
13.04.2016 година. 
(11) Ученикът няма право да: 
1. Закъснява за учебните часове. Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита 
като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути като 
едно отсъствие. 
2. Участва в политически партии и организации. 
3. Учи в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак. 
4. Унижава личното достойнство на съучениците си, свързано с религиозни, етнически, 
полови различия и др. 
5. Има арогантно поведение и отношение към учителите и училищния персонал. 
6. Унищожава, фалшифицира, укрива или злоупотребява с училищна документация и 
училищна МТБ. 
7. Сяда на первазите на прозорците, да влиза без разрешение в учителската стая или да остава 
в сградата на училището след приключване на учебните занятия на своята учебна смяна, 
освен ако не е ангажиран в извънкласна дейност за деня. 
8. Носи под какъвто и да е предлог в училище всякакъв вид оръжие, спрей или други 
запалими вещества. 
9. Употребява наркотични вещества, алкохол или да пуши в сградата на училището и 
училищния двор. 
10. Се храни в класните стаи и коридорите, а само на определените за целта места (училищния 
стол, бюфет, места за хранене и училищния двор). 
11. Използва лични електронни устройства по време на час, да внася топки и играчки в 
училище. 
12. Се явява в училище с облекло и във вид, който съответства на положението му на ученик и 
на добрите нрави: 
 поли с дължина около коляното; 
 панталони, дънки и джинси с прилични кройки и модели, блузи, ризи и фланели без голи 
гърбове, дълбоки деколтета, прилична дължина; 
13. Недопустимо е явяването на ученика с екстравагантни прически, грим и маникюр в 
крещящи цветове, шорти, къси панталонки, джапанки, лещи за промяна цвета на очите в 
екстравагантни цветове и др. Изключение правят случаите при провеждане на 
вътрешноучилищни мероприятия и тържества, които изискват носенето на носии, екипи, 
костюми и др. 
14. Откаже предаването на учителя или оставянето на мобилната си техника на определеното 
за часа място, говори по телефона по време на час и да излиза за провежданена разговори, без 
разрешение на учителя. 
15. Внася футболни, баскетболни, волейболни и други топки в сградата на училището. Същите 
да се оставят на съхранение при охраната на училището до приключване на учебните занятия. 
16.Малтретира съучениците си, прилагайки физическо и психическо насилие. 
17. Взема принудително вещи и пари от съучениците си или да присвоява чужда вещ, 
намерена на територията на училището. Намерени чужди вещи в района и сградата на 
училището се предават на охраната или на директор /заместник-директор. 
18. Пречи на учителя и на училищния персонал по време на изпълнение на служебните им 
задължения и нарушава дисциплината и добрите норми на поведение по време на учебен час, 



междучасие, мероприятията извън училище и учебните екскурзии. 
19. Прикрива и да не съобщава за нередности, действия или бездействия на трети лица, които 
нарушават този правилник на класен ръководител, учител, дежурен заместник- директор. 
20. Други действия или бездействия, които са в разрез с други закони, този правилник, 
неписаните обществени етични и морални норми и др. 
Чл.85. (1) Учениците са длъжни да: 
1. Изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и 
противопожарна охрана; 
2. Се разписват в списък за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата 
за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват; 
3. Спазват правилата за безопасност на движение и култура на поведение при пътуване в 
обществения транспорт; 
4. Спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата 
за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им 
указания в това направление; 
5. Знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 
6. Не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 
7. Не сядат по первазите на прозорците. 
(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата 
(правилата са уредени с училищни вътрешни правила за работа с интернет): 
1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 
2. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си, учителите и 
служителите на училището, както и за своите родители; 
3. Категорично се забранява изпращането или публикуването на снимки на ученици или на 
техни близки в социални мрежи, сайтове и лични чатове, без предварително съгласие на 
родителите или собствениците на снимките; 
4. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол 
работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на 
материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие 
и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и други; 
5. Учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател; 
6. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 
компютърна мрежа или атакува други системи; 
7. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто 
име на училището. 

 
РАЗДЕЛ II 

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
 

Чл.86. (1) Училището образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 
социални услуги. 
(2) Училището самостоятелно разработва и прилага собствени политики за: 
1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 
2. изграждане на позитивен организационен климат; 
3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 
4. развитие на училищната общност. 
(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за 
сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 
участници в процеса на образование. 



(4) При работата с децата и с учениците училището основава дейността си на принципа на 
позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на 
детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на 
възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 
(5) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на превенцията 
на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към 
всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт 
за приобщаващото образование. 
(6) Директорът утвърждава със заповед екип за обща подкрепа за всяка паралелка. 
Чл. 87. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от 
представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на 
ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището. 
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на 
видно място в училищната сграда. 
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. 
Чл. 88. 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; 
(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 може да 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. 89. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 
проблемното поведение се определят от детската градина и от училището и може да 
включват: 
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем 
и получаване на подкрепа за разрешаването му; 
2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище; 
3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник; 
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 
умения за общуване и решаване на конфликти; 
5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 
8. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията. 



(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се определят с 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 
Чл. 90. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 
1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, 
рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 
специалисти; 
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 
увреждания; 
5. ресурсно подпомагане. 
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици: 
1. със специални образователни потребности; 
2. в риск; 
3. с изявени дарби; 
4. с хронични заболявания. 
(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната 
подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето или ученика. 
Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно 
подпомагане. 
Чл. 91. (1) 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. 
(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа 
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 
определено дете или ученик. 
(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог 
или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други 
специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба 
с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 
необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото 
образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 
Чл. 92. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина или 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. 

РАЗДЕЛ ІІІ 
САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.93. (1) За неизпълнение на задълженията си по ЗПУО, в нормативните актове по 
прилагането му, този правилник и вътрешни правила за налагане на наказания, с цел 
преодоляване на проблемното поведение на учениците, по преценка и предложение на 
класен ръководител, учител, педагогически съветник и ръководството на училището, може 
да бъде стартирана процедура по налагане санкция на учениците (чл.199 до чл.207 от ЗПУО и 



глава ІІІ „Условия и ред за налагане на санкции на учениците“ от Наредба за приобщаващо 
образование). 
(2) Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение се изразява във 
включване на отделни деца и ученици в съответни дейности по чл.45 от Наредбата за 
приобщаващо образование за въздействие върху вътрешната мотивация, както и оказване на 
психологическа подкрепа. 
(3) За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със 
затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с 
участието му в дейността на 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. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 
умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 
5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително 
определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи; 
8. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията; 
9. официална забележка по поведението от класен ръководител. 
(4) Класният ръководител осъществява разговор с ученика и родител за установяване на 
причините, довели до възникването на проблема, при спазване на етичния кодекс на 
училищната общност, като съвместно определят дейности, които да доведат до преодоляване 
на проблема за конкретен срок. 
(5) Ако приложените дейности не доведат до очакваните резултати, класният ръководител 
или друг педагогически специалист стартират процедура по налагане на санкция чрез 
мотивирано предложение до директора и уведомление до родител. 
(6) За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на 
проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в 
образователния процес и в институционалната среда, с участието в дейността на 
институцията и с поведенческите им прояви се информира родителят, а за дейността по ал.2, 
т.6 се изисква и информираното му съгласие. 
(7) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически 
специалисти при реализирането на дейностите по ал.2. При отказ от страна на родителя да 
съдейства и да подпомага реализирането на дейностите по чл.117, ал.2 директорът на 
институцията писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес 
на детето или ученика за предприемане на действия при необходимост при условията и по 
реда на Закона за закрила на детето. 
Чл.94. (1) Мярка „Забележка от класен ръководител“ се налага и регламентира, както 
следва: 
1. При допуснати 3 отсъствия по неуважителни причини; 
2. При еднократни леки нарушения на настоящия правилник; 
3. При три забележки по поведението на ученика, външния вид и подготовката за учебен час 
(екип, униформа в І - VІI клас, учебни помагала, поведение, несъответстващо на добрите нрави 
и други), вписани в дневника на класа/ ЦДО; 
4. По преценка на класния ръководител за други леки нарушения на този правилник; 

(2) Санкция „Забележка от класен ръководител“ не противоречи на разпоредбите на ЗПУО и 
има превантивна функция. 
(3) Класният ръководител уведомява писмено родител за причините за налагането й и 



бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на проблемното 
поведение; 
(4) За налагането й НЕ се издава заповед на директора. 
(5) Наложената мярка „ Забележка от класния ръководител“ се отразява в електронния 
дневник. 
(6) Класният ръководител устно уведомява класа за мотивите при налагането на тази 
санкция на ученик от класа. 
(7) Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. 
Чл.95. (1) Санкция „Забележка“ се налага и регламентира, както следва: 
1. при допуснати 5½ отсъствия по неуважителни причини; 
2. когато ученикът пречи при изпълнение на служебните задължения на учителя; 
3. за повторни леки нарушения на настоящия правилник, за които на ученикът/чката е 
наложена вътрешна санкция по чл.118 от настоящия правилник; 
4. за пет забележки по поведението на ученика, външния вид и подготовката за учебен час 
(екип, учебни помагала, поведение, несъответстващо на добрите нрави и други), вписани в 
дневника на класа/групата за ЦДО; 
5. за двукратно нерегламентирано от учител ползване на електронна техника в учебен час, 
вписани в дневника на класа/ групата за ЦДО; 
6. за възстановимо увреждане на училищна или частна собственост, подправяне или 
непредставяне на учебна документация, предоставяне на некоректна и/или подвеждаща 
информация, описани в дневника на класа/ групата за ЦДО; 
7. за еднократно поведение, което застрашава в лека степен физическото здраве на ученици 
и служители в 43. ОУ „Христо Смирненски“- блъскане, удар с лек предмет - топка, учебни 
помагала, бутилка, чанта, спъване и други; 
8. за еднократно поведение, което застрашава в лека степен психичното здраве на ученици и 
служители в 43. ОУ „Христо Смирненски“ - грубо отношение и думи, нанесена обида на 
основание на външен вид, произход и състояние, компетенции и други, неправомерно 
заснемане, натиск, измама и др.; 
9. при отказ от изпълнение на учебните и други задължения на ученика като общо или 
конкретно поставени от класен ръководител/учител и регламентирани в този правилник; 
10. при подтикване на ученик, за да извърши действия, застрашаващи психичното здраве 
на друг ученик. 
11. по преценка на класния ръководител/учител за други нарушения; 
(2) Санкцията „Забележка“ се налага със заповед на директора по мотивирано писмено 
предложение на класния ръководител и писмено уведомен родител за причините за 
налагането й и бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на 
проблемното поведение; 
(3) Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. 
Чл.96. (1) Санкция „Преместване в друга паралелка на същото училище“ се налага и 
регламентира, както следва: 
1. за допуснати 7½ отсъствия по неуважителни причини и наложена санкция от настоящия 
правилник; 
2. за повтарящо се поведение, което застрашава в лека степен физическото здраве на 
съученици и служители в 43. ОУ „Христо Смирненски“ - блъскане, удар с лек предмет - топка, 
учебни помагала, бутилка, чанта, спъване и др., при вече наложена санкция и описани в 
дневника на класа/групата за ЦДО; 
3. за повтарящо се поведение, което застрашава в лека степен психичното здраве на ученици 
и служители в 43. ОУ „Христо Смирненски“ - грубо отношение и думи, нанесена обида на 
основание на външен вид, произход и състояние, компетенции и др., при вече наложена 
санкция от настоящия правилник за него и описани в дневника на класа/ групата за ЦДО; 
4. при некоригирано и съзнателно грубо непреодолимо поведение или конфликт, в разрез с 



добрите нрави и този правилник, със съученици или учители в класа, по доказана вина на 
предложения за санкция ученик/чка по този член, при вече наложена санкция; 
5. по преценка на класния ръководител/учител за други нарушения; 
(2) Санкцията „Преместване в друга паралелка на същото училище“ се налага със заповед 
на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител и писмено 
уведомен родител за причините за налагането й и бъдещите възможни и наложителни 
съвместни дейности за преодоляване на проблемното поведение; 
(3) Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. Когато санкцията 

„Преместване в друга паралелка на същото училище“ е наложена до 30 учебни дни преди края 
на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година; 
(5) Санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап; 
(6) По писмено изразено желание на ученика и негов родител, по преценка на директора и 
при мотивирано становище на класен ръководител, след заличаване на санкцията 
„Преместване в друга паралелка на същото училище“, ученикътможе да продължи обучението 
си в паралелката, в която е преместен. 
Чл.97. (1) Санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага и 
регламентира, както следва: 
1. за допуснати 10½ неизвинени отсъствия; за тежки и системни нарушения на настоящия 
правилник, или за които на ученикът/чката е наложена друга санкция по от настоящия 
правилник за същите; 
2. участие в хазартни игри на територията на училището; 
3. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен физическото 
здраве на ученици и служители в 43. ОУ „Христо Смирненски“ - физическа саморазправа, 
съзнателен опит за причиняване на физическа травма и др., при са наложени други санкции 
от настоящия правилник за него и описани в електронния дневник на класа; 
4. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен психичното 
здраве на ученици и служители в 43. ОУ „Христо Смирненски“ - арогантно поведение, грубо 
отношение и думи, обида на основание на външен вид, произход и състояние, компетенции и 
др., при вече наложена санкция по настоящия правилник за него и описани в дневника на 
класа; 
5. неразрешено ползване на частна или училищна собственост; 
6. нерегламентирано ползване на електронна техника в учебен час, заснемане на видеоклип 
или снимков материал с цел уронване престижа на ученик; 
7. придобиване и публикуване на чужди лични снимки и клипове и заснети в учебен час в и 
от социалните мрежи с цел психически тормоз над ученици; 
8. фалшифициране на училищната документация – класни, контролни,домашни работи и 
други; 
9. по преценка на класния ръководител/учител/ПС за други нарушения; 
(2) Санкцията „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага със заповед на 
директора по предложение на педагогическия съвет, при писмено уведомена териториална 
структура за закрила на детето и писмено уведомен родител за причините за налагането й и 
бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на проблемното 
поведение; 
(3) Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. Когато санкцията 
„Предупреждение за преместване в друго училище“ е наложена до 30 учебни дни преди края 
на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебнагодина; 
(4) Санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап; 
(5) Ученик, на когото е наложена санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех за срока на санкцията. 
Чл.98. (1) Санкция „Преместване в друго училище“ се налага и регламентира, както следва: 
1. за допуснати над 15½ отсъствия по неуважителни причини; 



2. за тежки еднократни нарушения на настоящия правилник; 
3. за тежки и системни нарушения на настоящия правилник, или за които на ученикът/чката 
са наложени други санкции настоящия правилник за същите; 
4. доказано тютюнопушене и употреба и разпространение на алкохол или наркотични 
вещества в сградата и района на училището; 
5. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен физическото 
здраве на ученици и служители в 43. ОУ „Христо Смирненски“ - физическа саморазправа, 
съзнателно предизвикана физическа травма и др., при са наложени други санкции от 
настоящия правилник за него и описани в дневника на класа; 
6. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен психичното 
здраве на ученици и служители в 43. ОУ „Христо Смирненски“ - арогантно поведение, грубо 
отношение и думи, обида на основание на външен вид, произход и състояние, компетенции и 
др., при са наложени други санкции от настоящия правилник за него и описани в дневника на 
класа; 
7. повторна кражба или безвъзвратно увреждане на частна или училищна собственост; 
8. нерегламентирано ползване на електронна техника в учебен час, заснемане на видеоклип 
или снимков материал , практически използвана за уронване престижа на учител или 
служител на 43.  ОУ „Христо Смирненски“; 
9. отправени писмени и устни заплахи за живота и здравето на учител или служител на 43. 
ОУ „Христо Смирненски“; 
10. непозволено ползване и качване на чужди лични снимки и клипове и заснети в учебен 
час в социалните мрежи на съученици, учители и служители на 43. ОУ „Христо Смирненски“ с цел 
психически тормоз и уронване на престижа; 
11. при подтикване, изнудване и предлагане на финансов и друг стимул на ученик, за да 
извърши действия, застрашаващи психичното му и физическо здраве и живот или на друг 
ученик, учител и служител на 43. ОУ „Христо Смирненски“. 
12. по преценка на класния ръководител/учител /ПС за други нарушения; 
(2) Санкцията „Преместване в друго училище“ се налага със заповед на директора по 
предложение на педагогическия съвет, при писмено уведомена териториална структура за 
закрила на детето и писмено уведомен родител за причините за налагането й и бъдещите 
възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на проблемното поведение; 
(3) Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. Когато санкцията 
„Преместване в друго училище“ е наложена до 30 учебни дни преди края на втория учебен 
срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебнагодина; 
(4) Санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап; 
(5) Ученик, на когото е наложена санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех за срока на санкцията. 
(6) По писмено изразено желание на ученика и негов родител, по преценка на директора и 
при мотивирано становище на класен ръководител, след заличаване на санкцията 
„преместване в друго училище“, ученикът може да продължи обучението си в училището, в 
което е преместен. 
Чл.99.(1) Освен налагането на санкция, ученикът може да бъде насочен към консултации и 
педагогическа и психологическа подкрепа от специалист с писменото съгласие на родител, 
допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, 
участие в извънкласни и извънучилищни дейности, дейности в полза на класа и училището, 
съобразени с неговите интереси, индивидуална подкрепа от личност, която ученикът 
уважава /настойничество, професионално ориентиране и други дейности с оглед 
недопускане на нарушения и на отпадане от училище и др. 
(2) При нарушаване на този правилник, след два официално проведени разговора с 
родителите, удостоверени чрез подпис, приложени мерки за преодоляване на проблемното 
поведение, които не са дали резултат, ученикът се отстранява от група за ЦДО, след 



съгласуване с родител, до отпадане на причината за отстраняването или до края на учебната 
година. 
(3) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 
отстрани до края на учебния час. Класният ръководител уведомява писмено родител за 
отстраняването от учебен час и предприема дейности за преодоляване на проблемното 
поведение. Причината за отстраняването се вписва в електронния дневник на класа от 
учителя, приложил мярката по тази алинея. Мярката по тази алинея не се налага на ученици 
със СОП, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето. 
Отстраненият ученик отива в библиотеката. 
(4) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, в състояние, не позволяващо 
участие в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 
отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя писмено. При 
налагане на мярката по този член за времето на отстраняване на ученика се отбелязват 
отсъствия по неуважителни причини. 
(5) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение на 
ученика се предоставя обща подкрепа за личностно развитие. 
(6) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 
нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 
Чл.100. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция, с изключение 
на случаите на повтарящи се нарушения от един и същи тип, описани в този правилник. 
Чл.101. Видът и срокът на санкцията се определят, като се отчитат причините и 
обстоятелствата, вида, тежестта на нарушението и възрастовите и личностни особености на 
ученика. 
Чл.102. В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от 
родителя или от оправомощено лице от родителя, а непълнолетният ученик извършва 
всички действия лично, но със писменото съгласие на родителите. 
Чл.103. (1) Ученикът има право преди налагане на санкция да бъде изслушан и/или писмено 
да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 
(2) Изслушването се извършва в присъствието на психолог. 
(3) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да 
участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и ред, определени в Наредбата 
за приобщаващо образование. 
(4) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от 
родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва 
всички действия лично, но със съгласието на родителя си. 
(5) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, 
той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с 
училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното 
образование, с изключение на отписване на ученика от училището илипромяна на формата 
на обучение, както и на адрес и контакти на лицето. 
(6) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал.4, както и в случаите, 
когато родителят или лицето по ал.5 не могат да бъдат открити на посочения адрес, 
директорът на училището сигнализира дирекция "Социално подпомагане" по настоящия 
адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила 
на детето. 
Чл.104. Заповедта за налагане на санкция може да бъде обжалвана при условията и по реда 
на АПК. 
Чл.105. Наложените и заличените санкции се отразяват в електронния дневник, в личния 
картон и в бележника за кореспонденция на ученика. 
Чл.106. При налагане на санкция се спазва последователност, описана във вътрешни правила 
при налагане на санкции на учениците. 



Чл.107. Предсрочната отмяна на наложена санкция е възможна по предложение на класен 
ръководител и се счита за награда. 
Чл.108. (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена 
образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни 
конференции на училищно, регионално и национално равнище, ученикът се награждава с: 
1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 
2. книги или други предмети; 
3. похвална грамота; 
4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена от 
Училищното настоятелство за учениците; 
5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици 
6. (2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на 
класния ръководител. 
Чл. 109. (1) Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение се 
изразява във включване на отделни деца и ученици в съответни дейности по чл. 45 за 
въздействие върху вътрешната мотивация, както и оказване на психологическа подкрепа. 
(2) Психологическата подкрепа по ал. 1 е насочена към децата и учениците, педагогическите 
специалисти и родителите. 
(3) Психологическата подкрепа се осъществява от психолог и включва: 
1. създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички 
участници в образователния процес; 
2. предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на тормоза и насилието и 
за преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците; 
3. извършване на групова работа с деца или ученици и/или кризисна интервенция; 
4. работа със средата, в която е детето или ученикът - семейството, връстниците. 
Чл. 110. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията 
на обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейности, 
като: 
1. допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението по 
български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е 
майчин; 
2. консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; 
Чл. 102. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със 
затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с 
участието му в дейността на 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/педагогически съветник; 
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 
умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 
5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително 
определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи; 
8. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията – ученическо 
дежурство, възлагане на допълнителни отговорности и задължения и др. 
Чл. 103. (1) Дейността по чл. 102, т. 1 се прилага в случай на необходимост от изясняване на 
възникнал конкретен проблем. 
(2) Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на причините, 



довели до възникването на проблема, при спазване на етичния кодекс на училищната 
общност. 
(3) В резултат от дейността по ал. 2 класният ръководител съвместно с ученика определя 
дейности, които да доведат до преодоляване на проблема. 
Чл. 104. (1) Дейността по чл. 102, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за 
разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог, който не е страна в конкретния 
конфликт и който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му. 
(2) Посредникът в конфликта по ал. 1 провежда разговор с всички страни в конфликта за 
установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на 
училищната общност. 
(3) След изясняване на причините за възникването на конфликта ученикът или учениците 
получават подкрепа от посредника по ал. 1 за разрешаването му. 
Чл. 105.(1) В случай че ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му 
се поставят отсъствия . 
(2) В случай че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и 
учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от 
обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие 
за съответния учебен предмет от графика за деня. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 
РОДИТЕЛИ 

Чл.106. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 
осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки 
път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо. 
(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е: 
1. Електронен дневник; 
2. Офис 365 акаунти; 
3. иницииран контакт с класен ръководител по телефон, мейл, уебсайт на класа, фейсбук 
група на класа и други средства на съвременната комуникация; 
4. училищен уебсайт; 
5. фейсбук страница на училището; 
6. график за срещи с родители и втори час на класа; 
7. родителски срещи; 
8. хартиен дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие; 
9. други форми. 
Чл.107. Родителите имат следните права: 
(1) периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата 
им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им 
към общността; 
(2) да се срещат с ръководството на училището, с класен ръководител, с учители и с други 
педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете 
страни време; 
(3) да се запознаят с училищния учебен план на съответната паралелка; 
(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 бъдат избирани за членове на Училищното настоятелство; 
(8) да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 
(9) да инициират извънредна родителска среща при желание на повече от 51% от родителите 
на класа, заявили писмено желанието си, което се съгласува с класен ръководител и директор. 
Чл.108. (1) Родителите имат следните задължения: 
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно 
училището в случаите на отсъствие на детето или ученика; 
2. да запишат детето при условието на чл.8 и чл.12 от Закона за предучилищното и 
училищното образование детето в първи клас или ученика в училище в случаите на 
преместване в друго населено място или училище; 
3. да се осведомяват редовно за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, 
успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 
4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от 
страна на ученика; 
5. да спазват правилника за пропускателния режим на училището; 
6. да придружават учениците до 12. годишна възраст до входа на училището, след което 
учениците сами се придвижват до класната стая или кабинет; 
7. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 
изграждането на умения за учене през целия живот; 
8. да участват в родителските срещи; 
9. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 
специалист в подходящо за двете страни време; 
10. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 
известяването от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в 
регламентирания тридневен срок, се налага санкция на ученика, след решение на ПС; 
11. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 
осъществяването на дейности по закрила на детето. 
12. Да пазят статута и престижа на 43.ОУ, като с действията си допринасят за развитието на 
училищната общност и положителния имидж на училището и работещите в 43.ОУ. 
13. Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, 
са длъжни да изпълняват предприетите по ЗПУО мерки и дейности за обща и допълнителна 
подкрепа, съдействат при осъществяването им. 
(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да са 
длъжни да гарантират постигането на целите по чл.5, 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 детето. 
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 институционалната среда, с участието в дейността на 
институцията и с поведенческите им прояви се информира родителят, като се изисква и 
информираното му съгласие. 
(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически 
специалисти при реализирането на дейностите по предоставяне на обща и допълнителна 
подкрепа. 
(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на 
дейностите, директорът на институцията писмено сигнализира дирекция "Социално 
подпомагане" по настоящия адрес на детето или ученика за предприемане на действия при 
необходимост при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 
(4) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" уведомява директора на детската 
градина или училището за предприетите действия по отношение на родителя в срок до 10 



работни дни от предприемането им. 
(5) Дейностите по предоставяне на обща подкрепа се предприемат и се осъществяват 
независимо от предприетите действия по ал. 3 по отношение на родителя. 

 
 

ГЛАВА VII 
УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 
Раздел I. 

Общи положения 
 

Чл. 110. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 
принципите и целите, определени в този закон; 
3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, училището 
или центъра за подкрепа за личностно развитие; 
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 
задължения; 
5. да повишават квалификацията си; 
6. да бъдат поощрявани и награждавани. 
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с 
държавните образователни стандарти; 
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и 
на други дейности, организирани от институцията; 
3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 
предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 
заинтересованите страни; 
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно 
развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с 
които работят с цел подобряване качеството на образованието им. 
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 
административните органи и обществеността. 
Чл. 111. (1) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди 
за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на директора. 
(2) Отличията и наградите по ал. 1 се определят с вътрешни правила за ритуализация, а за 
директорите на институциите - с правилника на регионалните управления на образованието. 
Чл. 112. (1) Орган за управление и контрол на 43.ОУ е директорът. 
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява 43.ОУ. 
Чл.113. (1) Директорът на 43.ОУ организира и контролира цялостната дейност на 
институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен 
стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти. 
(2) Директорът на 43.ОУ ръководи образователната дейност в институцията в рамките на 
правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти. 



(3) Директорът на специализирано обслужващо звено организира и контролира цялостната 
дейност на институцията в съответствие с правилника за устройството и дейността на 
звеното. 
Чл. 114. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 
(2) Административните актове на директора могат да се оспорват по административен ред 
пред началника на регионалното управление на образованието - за частните детски градини, 
за частните и общинските училища и за общинските центрове за специална образователна 
подкрепа; 
(3) Административните актове на директора на 43.ОУ по ал. 2 могат да се обжалват по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс. 
Чл.115. При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената, учебно- 
творческата, спортната и административно-стопанската дейност директорът може да се 
подпомага от един или няколко заместник-директори. 
Чл. 116. При отсъствие на директора на държавна и общинска детска градина, на държавно 
и общинско училище и на център за подкрепа за личностно развитие за срок, по-малък от 60 
календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай 
заместник-директор, а при невъзможност - от определен със заповед педагогически 
специалист от институцията. 
Чл. 117. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 
въпроси в 43.ОУ е педагогическият съвет. 
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и 
заместник-директорите без норма на преподавателска работа. 
(3) Педагогическият съвет в училището: 
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея 
план за действие и финансиране; 
2. приема правилник за дейността на училището; 
3. приема училищния учебен план; 
4. приема формите на обучение; 
5. приема годишния план за дейността на училището; 
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи; 
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 
11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 
съответните санкции в предвидените в този закон случаи; 
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 
13. определя ученически униформи; 
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 
училищната общност; 
15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за 
личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение; 
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото 
на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите 
с цел подобряване на образователните резултати; 
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 
Чл.118. (1) Учителите, директорите, както и помощник-директорите, които изпълняват 
норма преподавателска работа, са педагогически специалисти. 
(2) Педагогически специалисти са ръководителина направление "Информационни и 
комуникационни технологии", учителите в групи за ЦДО, психолози, логопед, ресурсни 



учители; 
(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции: 
1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за 
личностно развитие на учениците в училище; 
2. по управлението на институциите по т. 1. 
Чл.119. (1) Учителските длъжности, включително и на ресурсните учители, са: 
1. учител; 
2. старши учител; 
3. главен учител. 
(2) Длъжността "учител" включва следните функции: 
1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 
придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 
2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 
потребности на децата и учениците; 
3. ефективно използване на дигиталните технологии; 
4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности; 
5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и 
учениците, участие в родителски срещи; 
6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 
пълноценно включване в образователната и социалната среда; 
7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 
заинтересовани страни; 
8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 
задължителен държавен изпит; 
9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 
съответния учебен предмет или модул; 
10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 
12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 
институцията; 
14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 
организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 
15. водене и съхраняване на задължителните документи; 
16. провеждане на консултации с ученици и родители; 
17. Създаване на училищна култура, ориентирана към 

толерантност, сътрудничество и взаимопомощ; 
18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование. 
(3) Длъжността "старши учител" освен функциите по ал.2 включва и допълнителни функции: 
1. организиране и отчитане на вътрешно институционалната квалификация; 
2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 
децата по възрастови групи; 
3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 
учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас; 
4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители; 
5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител"; 
6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 
програмни системи. 
(4) Длъжността "главен учител" освен функциите по ал.2 и ал.3 включва и допълнителни 
функции: 



1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 
2. анализиране на институционалните квалификационни дейности; 
3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически 
практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от 
децата и учениците; 
4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището; 
5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е определен 
за наставник; 
6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши 
7. учител"; 
8. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и 

9. авторски програмни системи. 
(5) Длъжността "ресурсен учител" наред с функциите по ал.2 включва и функциите: 
1. определяне на конкретните образователни цели за децата или учениците със специални 
образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с 
учителите в училището; 
2. участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или учебния час, 
базирани на преподаване за придобиването на ключови компетентности от децата и 
учениците; 
3. съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно 
включване на децата и учениците със специални образователни потребности в 
образователния процес; 
4. осъществяване на индивидуална и групова работа с деца и ученици със специални 
образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа; 
5. консултиране на учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание 
от ученици със специални образователни потребности; 
6. подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподготовката му; 
7. участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на дете или 
8. ученик; 
9. подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за самоподготовка 
10. на детето или ученика в дома; 
11. обучаване на родителите за разнообразни форми и похвати на работа с детето и ученика 
с цел създаване и развитие на полезни умения за самостоятелен и независим живот; 
12. участие в кариерно ориентиране и консултиране на учениците със специални 
образователни потребности; 
13. Взаимодействие с другите педагогически специалисти   във връзка 
с постигане на резултати за децата или учениците; 
14. консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа; 
15. участие в изготвяне на плана за подкрепа; 
16. участие в прегледа на напредъка на децата и учениците със специални образователни 
потребности; 
17. Провеждане   или участие в изследователска дейност в областта на 
предучилищното и училищното образование. 
(6) Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни 
ръководители, имат и следните функции: 
1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана 
за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката; 
2. своевременно информиране на родителите за: 
3. правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание; 
4. образователните резултати и напредъка на учениците; 
5. формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 



6. неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона 
за предучилищното и училищното образование; 

7. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и други; 
8. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците; 
9. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на 
санкции по чл.199, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование; 
10. Да участва заедно с учениците от класа в организирани в двора на училището мероприятия 
като хепънинги, училищни празници и други. 
(7) Длъжността "Учител в група за целодневна организация на учебния ден" в училище 
включва следните функции: планиране, организиране и провеждане на образователния 
процес и/или на дейности- те по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и 
занимания по интереси за придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 
1. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 
потребности на децата и учениците; 
2. ефективно използване на дигиталните технологии; 
3. оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности; 
4. анализиране на образователните резултати на учениците; 
5. допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на социалните им 
умения; 
6. подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; 
7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 
заинтересовани страни; 
8. участие в провеждането на национално външно оценяване, 

държавни зрелостни изпити, задължителен държавен изпит; 
9. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
10. разработване и изпълнение на проекти и програми; 
11. участие в професионална мобилност и професионални общности; 
12. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 
институцията; 
13. опазване на живота и здравето на учениците, включително и по време на организираните 
допълнителни дейности или занимания по интереси; 
14. водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното 
образование; 
15. провеждане на консултации с учениците и родителите им; 
16. Създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, 
сътрудничество и взаимопомощ; 
17. Провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование. 
(8) Длъжността "психолог" включва следните функции: 
1. активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната 
среда; 
2. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и 
учениците; 
3. участие в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на 
тормоза и насилието между учениците; 
4. работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите за 
разпознаване на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа; 
5. участие в оценката на потребностите на детето/ученика с прогноза и насоки за 
личностното му развитие; 
6. подкрепа на децата и учениците в образователния процес; 
7. участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и ученици, 



които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в случаи при налагането на 
санкции на ученици; 
8. участие при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които получават 
допълнителна подкрепа; 
9. участие в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на 
отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите; 
10. ранно оценяване на развитието на детето и ученика съгласно държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование; 
11. превенция на обучителни трудности; 
12. предлагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-социална 
рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и 
утвърдени диагностични инструменти; 
13. работа по възникнали в детската градина или училището случаи в сътрудничество с 
институции и служби от общността; 
14. осъществяване на дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване 
на формите им, оценяване на поведенчески прояви на децата и учениците, предлагане и 
прилагане на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното 
поведение на деца/ученици; 
15. взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и 
родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и 
социализацията на децата и учениците, или за вземане на решение по случай; 
16. индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен 
проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми 
на подкрепа; 
17. посредничество при решаване на конфликти; 
18. подкрепа на децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното 
ориентиране и консултиране; 
19. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование. 
(9) Длъжността "логопед" включва следните функции: 
1. провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение 
на комуникативните нарушения на децата и учениците; 
2. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на 
потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
3. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за 
психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата, след запознаване на родителите със 
значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие; 
4. оценяване на речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне 
естеството на комуникативните нарушения; 
5. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на 
стандартизирани диагностични инструменти и оборудване; 
6. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания 
и определяне на подходящи форми на корекционна и терапевтична работа; 
7. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и 
възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативни 
нарушения; 
8. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца и ученици с комуникативни 
нарушения при физически увреждания; 
9. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на 
децата и учениците, консултиране на учителите и родителите им за спецификата на работа с 
тях и при необходимост насочване към допълнителни медицински или образователни 



услуги; 

10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва 
оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие; 
11. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 
квалификация и споделяне на добри практики; 
12. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование. 
(10) Длъжността ръководител на направление "Информационни и комуникационни 
технологии" включва следните функции: 
1. внедряване и ефективно използване на цифрови технологии в образователния процес и 
управлението на училището; 
2. подпомагане на педагогическите специалисти при избора и използване на цифрови 
технологии в образователния процес; 
3. осигуряване на съвместимостта на базите данни на училището с други системни 
администратори; 
4. организиране и поддръжка на вътрешната информационна и комуникационна система; 
5. Организиране и координиране на процесите по събиране,оценяване,съхраняване, 
обработване, представяне и обмен на информация, свързани с дейността на институцията; 
6. участие във вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното 
използване на дигиталните технологии и за прилагане на информационни продукти и 
софтуер; 
7. запознаване на учениците с безопасното използване на дигиталните технологии, 
включително и за работа в интернет среда; 
8. разработване и поддържане на електронни материали и бази данни, свързани с дейността 
на институцията. 
Чл.120. (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 
1. да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при 
избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 
2. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС; 
3. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други 
дейности, организирани от училището; 
4. да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със 
заинтересованите страни; 
5. да получава информация от директора на училището, регионалното управление по 
образованието, МОН; 
6. да водят правилно електронен, който е официален документ; 
7. да вписват ежедневно в дневника на съответната паралелка взетия материал по предмета, 
който преподават; 
8. чрез административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба за 
социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила и да уведомяват директора за 
ученици, нуждаещи се от специална закрила; 
9. да изпълняват решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на 
образованието; 
10. да не отклоняват ученици от учебния процес; 
11. да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не 
накърнява личното им достойнство; 
12. да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; 
13. да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна 
дейност с учениците и колегите си в училище; 
14. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават писмена декларация 



пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна 
година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на 
конфликт на интереси; 
15. да познават и спазват Етичния кодекс на общността; 
16. учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи; 
17. да работят за обогатяването и усъвършенстването на материално- техническата база на 
училището; 
18. да дават консултации в дни и часове, определени със заповед надиректора; 
19. да не провеждат допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване 
на ученици в часове над учебните програми; 
20. Да участва в родителски срещи; да участва в мероприятия организирани в двора на 
училището като хепънинги, училищни празници и др. 
(2) Преподавателите по физика и астрономия, информатика и информационни технологии, 
химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, домашен бит и 
техника, технологии, физическа възпитание и спорт да запознават срещу подпис учениците 
с изискванията при ползване на електроуреди, съоръжения, физкултурни пособия, с които 
работят. 

(3) Психологът и свободни от часове учители по преценка на дежурния помощник – директор 
провеждат часове, както следва: 
1. По предварително утвърдени теми на Педагогически съвет; 
2. По предмета, който преподават в училище; 
(4) Всеки класен ръководител или преподавател, по чиято инициатива се провежда родителска 
среща извън графика на родителските срещи за училището, е длъжен да я съгласува с 
училищното ръководство предварително. 

ГЛАВА VIII 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 
Чл.121. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности 
към всяко училище се създава обществен съвет. (чл. 265 от ЗПУО) 

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 
граждански контрол на управлението му. 
Чл.122. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 
представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на 
ученици от училището. (чл. 266 от ЗПУО) 
(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 
директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и 
се избират и резервни членове на обществения съвет. 
(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 
(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години. 
Чл.123. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 
задължително провежда заседание в началото на учебната година. (чл. 267 от ЗПУО) 
(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне 
трима представители на ученическото самоуправление. 
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и 
представител на настоятелството. 
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на 
регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с 
нестопанска цел и други заинтересовани лица. 
Чл.124. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения 
съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. (чл. 268 от ЗПУО) 
(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения 
и документи, необходими за дейността му. 
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения 
съвет за свикването му. 
Чл.125. (1) Общественият съвет в училището изпълнява следните функции: (чл.269 от ЗПУО) 



1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за 
изпълнението й; 
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл.263, ал.1, 
т.8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи; 
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа 
на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и 
инспектирането на училището; 
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 
разходи, както и за отчета за изпълнението му; 
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към 
края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 
училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда 
на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти; 
8. съгласува избора от учителите в училището по чл.164, ал.2 от ЗПУО на учебниците и учебните 
комплекти; 
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира 
нарушения на нормативните актове; 
10. дава становище по училищния план - прием по чл.143, ал.1 от ЗПУО; 
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал.1, т.1 и т.6 те се връщат с 
мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане 
педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 
Чл.126. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се 
уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. (чл. 270 от ЗПУО) 

ГЛАВА IX 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 
Чл.127. (1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното 
образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и 
директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, 
училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други пътувания с 
образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се 
организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време – за не 
повече от 5 учебни дни за паралелка. (чл.15 а от Наредба № 10 за организация на дейностите в 
училищното образование) 
(2) Допустимият брой на учебните дни по ал. 1 за организиране на ученически туристически 
пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчислява въз основа на 
предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, дори 
когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване. 
(3) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се планират и с образователни и 
възпитателни цели и задачи. В зависимост от конкретната цел на пътуването училището 
включва в тях поне две от следните дейности: 
1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти; 
2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, историческо 
или екологично значение; 
3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за кариерно 
ориентиране; 
4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране и/или 
уроци за практическа дейност в конкретна работна среда; 
5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни инициативи 
съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР. 
(2) Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и 



мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за 
дейността на училището, а провеждането им се контролира от директора. 
1. Родителите декларират писмено съгласие за участие на ученика в организирани 
мероприятия еднократно в началото на учебната година– посещения на музеи, изложби, 
представления, чествания и др. за цялата учебна година .Когато декларация е постъпила само 
от единия родител, при живи двама родители, детето не може и няма да бъде включвано в 
текущите мероприятия. 
2. Класният ръководител уведомява родителите за организираното мероприятие чрез 
средствата на съвременната комуникация – телефон, мейл, съобщение, публикация в сайт или 
фейсбук страница. 

3. Учителят организатор попълва докладна по образец на хартиен носител, която регистрира 
във входящия дневник, с които уведомява директора за планираното мероприятие. 

4. Учител организатор/ класен ръководител може да отклони участие на ученик в планирано 
мероприятие по обективни причини, като уведомява родителите за мотивите си. 
(3) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други 
институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на 
училището със заповед. 
(4) За всички други дейности по организирано извеждане на ученици от населеното място на 
училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. 
(5) Ученическият отдих и туризъм се организират по степени (начална, прогимназиална, по 
предложен от педагогическия съвет график, включен в годишния план и утвърден от директора 
на училището, съгласно вътрешни правила за провеждане на екскурзии и този правилник; 
(6) При организиране на екскурзии, „зелени и сини училища” и летен отдих ръководителите 
подават най-късно 12. работни дни преди датата на заминаване следните документи / за 
градски образователни пътувания, мероприятия и състезания – 5 дни/ - докладна записка (по 
образец) с входящ номер до директора на училището, в която посочват броя на учениците, класа 
и паралелката, времето на провеждане на мероприятието, час на тръгване и приблизителен час 
на връщане, маршрута и фирмата, с която ще реализират пътуването; списъци на участниците, 
декларации за съгласие от родителите. 
(7) Туристическите пътувания могат да бъдат организирани под формата на детски лагери, 
екскурзионно летуване, походи, училища сред природата (зелени училища, пътуващи училища), 
ски ваканции и обучение по зимни спортове, тематични ваканции и други пътувания с 
образователна, възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна, здравно-закалителна и 
лечебно-оздравителна цел. 
(8) Училището изпраща уведомително писмо по образец съгласно Приложение № 1, ведно с 
проект на договор за организирано туристическо пътуване до РУО и 1 РУ не по- късно от 10 
работни дни преди началната дата на съответното пътуване. 
(9) Броят на персонала се определя съобразно формата на туристическото пътуване, броя, 
възрастовия състав и специфичните нужди на учениците, като един възрастен се полага на 
всеки 10-15 ученици от I до 7 клас. 
(10) За всяко туристическо пътуване главният ръководител на групата е длъжен да разполага 
със следната документация, предоставена му от туроператора: 
1. копие от договора за туристическото пътуване, заверен с гриф "Вярно с оригинала"; 
2. туристическия ваучер, издаден от съответния туроператор; 
3. заверен списък на децата и учениците в групата и инструктаж за правила по време на 
мероприятието; 
4. заверено копие от заповедта на директора на училището; 
5. копие на застрахователната полица за сключена застраховка "медицински разходи при 
болест или злополука" при пътувания извън страната и/или за "планинска застраховка", за 
пътувания, които се реализират в планинска среда, чийто период на валидност обхваща и 
периода на договора за конкретното пътуване; 
6. доказателство за потвърдена резервация за периода на престой от лицето, упражняващо 
дейност в конкретното място за настаняване. 
Чл.128. Дейностите по управление на информацията и задължителните документи се 
осъществяват при спазване на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 



системата на предучилищното и училищното образование. 
Чл.129. Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в 
системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез Националната 
електронна информационна система за предучилищното и училищното образование НЕИСПУО. 
Чл.130. (1) Ползването на информацията в НЕИСПУО се осъществява чрез служебен или 
публичен достъп. 
(2) Видът и обхватът на информацията, достъпна чрез служебен или публичен достъп, се 
определя със заповед на министъра на образованието и науката. 
(3) Публичният достъп осигурява информираност на гражданите, юридическите лица и 
държавните органи по отношение на системата на предучилищното и училищното 

образование и се осъществява чрез интернет страницата на МОН при спазване на Закона за 
защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация. 
Чл.131. Информацията в НЕИСПУО се събира, съхранява и ползва от длъжностни лица, 
определени със заповед на директора. 
Чл.132. Информацията за децата и учениците се отразява в лични образователни дела в модул 
„Деца и ученици" от НЕИСПУО. 
Чл.133. (1) Личното образователно дело се създава при постъпване на детето или ученика в 
системата на задължителното предучилищно и училищно образование и се води до: 
1. завършване на средно образование, или 
2. отписване от училище. 
(2) Личното образователно дело се съхранява в НЕИСПУО и достъп до него се предоставя на 
институцията, в която се обучава детето или ученикът през съответната учебна година. 
(3) При преместване на ученик в учебно време достъпът по ал. 2 се предоставя в 10- дневен срок 
от датата на постъпване в приемащата институция. 
Чл.134. Документите в системата на предучилищното и училищното образование се издават, 
водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид. 
Чл.135. Документите за децата и учениците отразяват записване, преместване, смяна на 
формата на обучение, отсъствия, резултатите от обучението, завършен клас, етап или степен на 
образование. 
Чл.136. (1) Всички документи, без посочените в чл. 44, ал. 1, могат да се попълват на ръка със син 
химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или 
вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на документите се 
коригират с червен химикал. 
(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, 
допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст 
(оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под 
който се подписва директорът на институцията и се полага печатът на институцията. 
Дипломите, свидетелствата и удостоверенията, техните приложения и дубликати се попълват 
на компютър, а в не попълнените редове се отпечатват тирета. Те се попълват без използване 
на съкращения, не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се прави изтриване на 
фабрично отпечатани и попълнени на компютър текстове и цифри. 
Чл.137. Удостоверението за преместване на дете/ученик се регистрира в Дневника за входяща 
и изходяща кореспонденция на институцията, от която е издадено, и копие от него се съхранява 
в класьор към дневника. Удостоверението се съхранява в приемащата институция. 
Чл.138. Удостоверенията, свидетелствата, дипломите, справките, служебните бележки, 
ученическите лични карти, бележниците за кореспонденция, ученическите и другите 
индивидуални документи, както и техните дубликати се съхраняват съгласно изискванията. 
Чл.139. Документи се издават в срок от датата на подаване на заявление, както следва: 
(1) академична справка до 7 работни дни; 
(2) удостоверение за преместване в училище на Р България до 3 работни дни; 
(3) документи за преместване в чужбина до 7 работни дни; 
(4) (свидетелство за основно образование) – 14 работни дни; 
(5) удостоверение за завършен клас – 5 работни дни; 
(6) служебни бележки, удостоверения, уверения и други до 3 работни дни; 
(7) издаване на УП-2 и УП-3 – до 14 дни. 



Чл.140. Вътрешноучилищни справки се изготвят и предават, както следва: 
(1) Отчетни таблици столово хранене до 30 – то число на текущия месец, а корекции се 
извършват до два дни след предаване; 
(2) Декларации за лекторски часове и втори час на класа – до 15-то число на следващия месец; 
(3) Декларации за заместване – в деня на заместването; 
(4) Справки за отсъствия на ученици до 2. число на следващия месец в НЕИСПУО; 
(5) Текущи справки към институции – съгласно указания срок в изисквания, инструкции и 
заповед на директора; 

(6) Училищни онлайн формуляри – според обявения срок; 
Чл.141. 43. ОУ „Христо Смирненски“ е администратор на лични данни, вписан в регистъра на 
администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни. Достъпът 
до лични данни се осъществява по реда, предвиден в Регламента и Закона за защита на личните 
данни. 
Чл.142. (1) Задължения на администратора за осигуряване на качество и сигурност на 
обработката на лични данни са: 
1. Данните трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно; 
2. Данните следва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се 
обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на 
личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че 
администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за 
други цели; 
3. Данните трябва да бъдат точни и при необходимост да сеактуализират; 
4. Данните следва да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или 
непропорционални по отношение на целите, за които се обработват; 
(2) С цел защита на личните данни, се прилагат подходящи мерки за сигурност срещу случайно 
или непозволено унищожаване или случайна загуба, както и срещу непозволен достъп, 
изменение или разпространение. 
Чл.143. В регистър „Ученици“ се обработват следните групи лични данни: 
(1) Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес по местоживеене, 
постоянен адрес, данни от лична карта, телефони за връзка и други; 
(2) Относно семейната идентичност на лицата: семейно положение и други; 
(3) Относно здравния статус на определени категории лица; 
(4) Относно икономическата идентичност: трудови и нетрудови доходи при разглеждане на 
документи за стипендии. 
Чл.144. (1) Класните ръководители и медицинската сестра администрират личните данни на 
всички ученици в училище и изискват необходимите документи. 
(2) Родителите попълват собственоръчно бланките с лични данни и ги предават на класен 
ръководител. 
(3) Родителите попълват съгласие или отказ децата им да бъдат снимани за нуждите на 
училището, като снимките могат да бъдат използвани в училищния сайт, фейсбук страницата 
на училището, печатни и електронни медии. 
Чл.145. Съхраняването на документите на децата става както следва: 
(1) Медицинската сестра съхранява медицински бележки, лична здравно- профилактична карта 
и имунизационен картон. При напускане на ученика от училище или при преместване 
медицинската сестра е длъжна да предаде документите на родителите. 
(2) Класният ръководител съхранява медицински бележки и молбите за отсъствия, парафирани 
от него. 
Чл.146. Достъп до личните данни имат: 
(1) Лицата, заети по трудов или граждански договор в 43. ОУ „Христо Смирненски“; 
(2) Операторите на лични данни по заповед на директора; 
(3) Други длъжностни лица при изпълнение на техните задължения, предвидени в съответните 
законови и подзаконови нормативни актове и длъжностните им характеристики; 
(4) Служителите носят отговорност за осигуряване и гарантиране на регламентиран достъп до 
служебните помещения и опазване на регистрите, съдържащи лични данни. Всяко умишлено 
нарушение на правилата и ограниченията за достъп до личните данни от персонала може да 



бъде основание за налагане на дисциплинарни санкции; 
(5) Длъжностните лица нямат право да разпространяват информация за личните данни, 
станали им известни при изпълнение на служебните им задължения; 
(6) При регистриране на неправомерен достъп до информационните масиви за лични данни, 
служителят, констатирал това нарушение своевременно да информира училищното ръководство. 

Чл.147. Достъп до обработваните във 43. ОУ „Христо Смирненски“ лични данни имат и съответните 
държавни органи - съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и други, когато са изискали  данните 
по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия. 
Чл.148. Платформата на електронния дневник ШКОЛО е съобразена изцяло с изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), 
влизащ в сила на 25.05.2018 г., и Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”). Чл.209. 
Електронният дневник на класа се води, както следва: 
(1) Електронният дневник е официален документ, в който се вписва информацията за 
образователната дейност в една паралелка за една учебна година; 
(2) Електронният дневник се води от класен ръководител и от всеки учител, който преподава в 
паралелката. Стриктно се съблюдават указанията за водене на дневника. 
(3) В началото на учебната година класният ръководител създава организация за събиране на 
общите сведения за учениците- трите имена на ученика, дата на раждане, месторождение, 
домашен адрес и телефон; страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на 
задължително обучение; данни за избраните от ученика избираеми и факултативни учебни 
часове; извънкласни дейности; данни за родителите (настойниците) на ученика, адрес, 
телефони за връзка; фамилно име и телефон на личния лекар на детето. След събиране на 
горепосочените данни, те се попълват в дневника на паралелката – не по-късно от 7 дни след 
началото на учебна година. 
(4) Стриктно се спазва утвърденото от директора на училището разписание за съответния 
учебен срок. Темите се въвеждат от учителите по предмети ежедневно. 
(5) Учителите попълват в електронния дневник срещу съответния учебен предмет, който 
провеждат по седмично разписание. За всеки час се записва темата на преподадения урок. 
(6) Отсъствията на учениците се отбелязват в електронния дневник с номерата на учениците в 
началото на учебния час (при закъснение до 20 минути се вписва в електронният дневник 
номерата на закъснелите ученици и ги нанасят в графа „закъснели“. 
(7) Всяка седмица класният ръководител оформя отсъствията на учениците в електронния 
дневник, като изисква документи, удостоверяващи причините за отсъствията – непо-късно от 
първия ден от седмицата, която следва. Отсъствията на учениците се нанасят в графа 
„отсъствия за седмицата“. Сумирани с предишните отсъствия от предшестващата седмица, се 
нанасят в графа „пренесени“ на следващата страница. Отсъствията се сумират ежеседмично, за 
първия срок и за годината. 
(8) При преместване/постъпване на ученик класният ръководител отразява в дневника на 
паралелката информация за преместване/постъпване на ученика - номер и дата на 
удостоверението за преместване, номер и дата на съобщението за записване. 
(9) В деня на формиране на оценка от устни и практически изпитвания, същата се нанася в 
електронния дневник в деня на нейното формиране. Оценката от писмени и контролни работи 
се нанася в електронния дневник до две седмици след деня на писменото изпитване. 
(10) В дневника се отразява и осъществената през учебната година обща подкрепа за 
личностно развитие. 
(11) След приключване на учебната година класният ръководител е длъжен да оформи 
напълно дневника и да го предаде на директора. Дневникът се съхранява 5 години след 
учебната година, за която е воден, като се архивира в хартиен вид. 
(12) Оторизацията при използването на електронния дневник е следната: 
(а) достъп като ползватели – четене и възможност за писане на съобщения – от ученици и 
техните родители /настойници/. 
(б) попълва се от преподавателите по съответните предмети относно оценките по предмета, 
водене на присъствия и забележки по поведението на учениците. 
(в) администрира се от класните ръководители на ниво – клас и от директорите на ниво – 



училище. 
(г) контролира се от МОН и РУО. 
(13) Подробните указания за работа с електронния дневник са разписани подробно в меню: 



(14) Регистрацията на родител за ползване на електронен дневник е неговото съгласие за 
ползване на информацията за резултатите от образователния и възпитателен процес за класа 
и паралелката. 
(15) Хартиен дневник водят само групи ЦДО, училищните психолози, логопеди и ресурсни 
учители. 
Чл.149. (1) Дневникът за дейности за подкрепа за личностно развитие на група е официален 
документ, в който се отразяват дейностите в група /организационна педагогическа форма и 
индивидуални дейности за подкрепа за личностно развитие за една учебна година в училище. 
Води се на образец с номенклатурен номер 3-63.1 на хартиен носител. 
(2) Дневникът се води от учител/ ресурсен учител/ логопед/психолог или друг педагогически 
специалист. 
(3) Спазват се общите изисквания към попълването на документите, съгласно Раздел V, глава 
Трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите. 
(4) В дневника се пише със син химикал, като не се ползва коректор и не се извършва изтриване. 
При отстраняване на допусната грешка длъжностното лице, допуснало грешката, с червен 
химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), вписва в близост 
верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът и 
се подпечатва с печата наинституцията. 
(5) В началото на учебната година дневникът се прошнурова, оформят се началните му страници 
и се поднася за подпис от директора и печат на училището. Следи се за стриктното и точно 
попълване /вписване на реквизитите на корицата на дневника, както и за правилното 
попълване на титулната страница. 
(6) В началото на учебната година ресурсният учител/ психологът или друг педагогически 
специалист създава организация за събиране на общите сведения за учениците: 
1. трите имена на ученика; 
2. месторождение; 
3. Адрес; 
4. ЕГН (година на раждане); 
5. основание за приемане и № на документа; 
6. дата на постъпване в групата; 
7. сведения за родителите/настойниците – трите имена, адрес и телефони на 
родителите/настойниците; 
8. училище, клас, паралелка; 
9. Име и фамилия, телефони на учителя. 
(7) След събиране на данните в ал.6, те се попълват в дневника на групата – не по- късно от 10 дни 
след началото на учебнагодина. 
(8) Раздел „Годишна програма“ се води за дейностите, за които е предвидена такава. 
(9) В раздел „Седмично разписание“ се отразяват присъствията при индивидуални 
дейности или отсъствията при групови дейности, където се вписваномерът на ученика от раздел 
„Общи сведения“. 
(10) В случай на напускане на ученик от групата, датата на напускане се отразява на страниците 
с общите сведения за учениците. 
(11) След приключване на учебната година дневникът подлежи на окончателно оформяне и се 
предава на директора. Дневникът се съхранява 5 години след учебната година, за която е воден. 
Чл.150. Правила за водене на Главна книга: 
(1) Главната книга е документ за дейността на институцията, в който се вписват годишните 
оценки на учениците от I клас до завършване на основно образование. 
(2) Вписване в книгата на годишните оценки на всички ученици от I клас до завършване на 
основно образование. 
(3) Попълват се всички указани реквизити, без тяхната промяна или вписване на друга 
информация. Учебните предмети се вписват с пълните им и точни наименования, по 
реда на учебния план, по който се обучават учениците. Книгата се води от длъжностно лице, 
определено със заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията 



и документите за системата на предучилищното и училищното образование, което 
задължително се запознава с предназначението, съдържанието на информацията в основни 
реквизити , срока за съхранение и формата на водене на документа, съгласно Приложение № 2 
към Наредба № 8 от 11.08.2016 г. и указанията за нейното водене. 
(4) Данните в книгата се попълват въз основа на данните в дневниците на паралелките за 
текущата учебна година. В книгата не се вписват данни за учениците, преместени по време 
на учебната година, а само тези, които в края на учебната година имат оформени оценки 
за края на годината. 
(5) В книгата не се оставят празни редове. След вписване на данните на учениците в 
паралелката длъжностното лице /класният ръководител полага подпис за верността им и 
представя книгата на директора за заверка. 
(6) Резултатите от поправителните изпити се отразяват до 3 дни след приключване на 
поправителните сесии за учениците, полагали поправителни изпити. След втората 
(допълнителната) поправителна сесия в книгата се внася и крайният годишен резултат за 
учениците, полагали поправителни изпити. 
(7) Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на 
фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. 
(8) Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират с червен химикал, като 
длъжностното лице, допуснало грешката, задрасква с една хоризонтална черта сгрешения 
текст, вписва в близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, под който се подписва 
директорът и се полага печатът на училището. 
Чл.151. Правила за водене на Книга за подлежащи на задължително обучение: 
(1) Книгата за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст е документ за 
дейността на институцията с предназначение за водене на отчет на децата и учениците от 
задължителната за обучение възраст в подготвителните групи и в класовете до навършване на 
16-годишна възраст. 
(2) Вписване в книгата на подлежащите на задължително обучение ученици, записани в 
училището. 
(3) Децата се вписват по години на раждане, по реда на записването им, с пълни, точни и 
коректни данни. За всяка година се съставя отделна номерация. След списъка се оставя 
достатъчно място за записване на придошлите от други училища, родени пред същата година. 
(4) Ученици, преместени в училището по време на учебната година, се вписват в книгата до три 
дни след приемането им. В същия срок в книгата се отразяват данните и за напусналите 
училището ученици. Данните за учениците се актуализират всяка учебна година най-късно до 
десет дни след започване на учебната година. 
(5) Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират с червен химикал, като 
длъжностното лице, допуснало грешката, задрасква с една хоризонтална черта сгрешения 
текст, вписва в близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, под който се подписва 
директорът и се полага печатът на училището. 
Чл.152. За всяка паралелка в началото на учебната година се определя класен ръководител, 
който е длъжен, да организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците 
и да води задължителната документация за съответната паралелка. 

Чл.153. В началото на всяка учебна година медицинското лице провежда периодичен / 
встъпителен инструктаж на педагогическите специалисти относно задължителното 
консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в 
образователната институция . Проведеният инструктаж се регистрира с подписите на 
инструктираните. Същият се изготвя от медицинския специалист съгласно изискванията, като 
се запознава училищното ръководство. 
Чл.154. Медицинското лице, обслужващо училището, изпълнява задълженията си съобразно 
Наредба 3 от 27.04.2000 год. За дейността на здравните кабинети в детските заведения и 
училища / обнародвана В ДВ, бр. 38 от 2000 год. /, длъжностната си характеристика, 
нормативните актове, регламентиращи дейността на медицинските специалисти в здравния 
кабинет – Чл. 120 и Чл. 190 от Закона за здравето, КТ и други. 



Чл.155. Медицинското лице, което обслужва здравния кабинет, може да участва в заседанията 
на педагогическия съвет с право на съвещателен глас в съответствие с чл.262, ал.4 от ЗПУО, съгл. 
чл. 13 от Наредба 3 / 27.04.2000 год. за дейността на здравните кабинети в детски заведения и 
училища и поддържа постоянна връзка с училищното ръководство, като здравното обслужване 
на детските градини, училищата, децата и учениците се осигурява от общините. 
1. В случай, че медицинското лице отсъства, педагогическият специалист, който носи 
отговорност за ученика по време на инцидента, подава сигнал до ръководството на училището 
и до Спешна помощ. 
2. В случай на инцидент с дете или ученик в училище педагогическите специалисти са длъжни 
да предприемат следните мерки по отношение на начина на взаимодействие с медицинското 
лице: 
- В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за живота на 
пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112; 
- Незабавно уведомява медицинското лице в училището лично или остава при детето и 
изпраща друго лице да го извика; 
- Незабавно информира класният ръководител, който да осъществи контакт с личния лекар на 
детето или сам осъществява контакт с личния лекар на пострадалото дете и го информира за 
инцидента. При необходимост дава и допълнителна информация. 
- Незабавно информира класния ръководител, който първо се свързва с родителите и ги 
уведомява за инцидента с детето им, а после информира директора на училището. 
- В случай на по-лек инцидент с дете в училище, който към момента на установяването му от 
учителя, видимо не застрашава живата на детето, учителят незабавно информира 
медицинското лице в училището. 
- В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е 
оказало помощ, то същото лице е длъжно да информира личния лекар на детето/ученика като 
го запознае с инцидента и оказаната от него лекарска помощ и приложени медикаменти, ако 
такива са дадени на детето. 
- В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е 
оказало помощ, то същото се задължава да насочи детето и родителите за консултиране с 
личния лекар, който да извърши профилактичен преглед на детето, с цел проследяване на 
състоянието му и предотвратяване на следващи усложнения. 
- В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е 
оказало помощ , то класният ръководител също да информира незабавно личния лекар и 
родителите за инцидента и оказаната помощ от медицинското лице в училището; да насочи 
родителите към профилактичен преглед при личния лекар. 
- В случай на постъпило оплакване от ученик към учител за временно неразположение по време 
на час или по време на почивка учителят приел оплакването незабавно насочва ученика към 
медицинското лице в училището, а при необходимост го придружава лично до кабинета му. В 
случай, че не може да го придружи лично, поради изпълнение на служебните си задължения, то 
учителят да потърси съдействие от помощния персонал в коридора или друг дежурен или 
свободен учител. 
- Учителят незабавно да информира класния ръководител на ученика за неразположението на 
детето, независимо от естеството му, а класният ръководител от своя страна незабавно да се 
свърже с личния лекар на детето и родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето. 
3. По преценка класният ръководител информира директора на училището след изпълнение на 
действията описани в точка 5. 
4. В случай, че ученик съобщи за дете или друг ученик, който не се чувства добре на учител или 
друг служител в училището, то учителят или служителят следва да информират незабавно 
класния ръководител и медицинското лице в училището, а същите да предприемат стъпките 
описани от точка 5 от настоящия инструктаж. 
5. След изпълнение на действията от т.5 учителите/класните ръководители или другите 
педагогически специалисти осъществяват контакт с личния лекар на ученика и го информират 
за състоянието му. 



6. Учителите не допускат ученик , който е съобщил, че не се чувства добре да бъде оставен сам 
и без наблюдение, до идването на медицинското лице в училището, личния лекар или 
родителя/ настойника/лицето упражняващо грижи за детето. 
7. Ако не е възможно да се свърже с родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето, 
личния лекар или медицинското лице в училището, а състоянието на детето се влоши, то 
учителят звъни на телефон 112. 
8. Ако не е възможно да се установи контакт с родителя, то класният ръководител информира 
по-големи братя или сестри на детето, в случай че в училището учат такива. 
9. Ако дете се е оплакало в училище на учител за временно неразположение предизвикано от 
главоболие, болка в корема, зъбобол или друго и след потърсено съдействие от 
медицинското лице в училище, което е дало медикаменти/лекарства, незабавно информира 
класният ръководител на детето. Класният ръководител информира 
родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар за състоянието на 
детето и поетите лекарства. 
10. Медицинското лице в училище от своя страна при възникване на ситуация незабавно 
информира личния лекар на детето и насочва родителя/настойника/лицето полагащо грижи за 
детето към профилактичен преглед, с цел проследяване на състоянието му. 
11. В случай, че учител или служител забележи, че дете или ученик видимо не изглежда в добро 
здравословно състояние, без да е постъпила оплакване от детето, то незабавно да се информира 
класният ръководител и медицинското лице в училище, а те от своя страна да информират 
родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар. 
12. В случай на инцидент с дете в училище или постъпило оплакване от ученик за временно 
неразположение, то учителите/класните ръководители/други педагогически специалисти 
задължително се консултират с медицинското лице в училище или личния лекар на детето 
преди да пристъпят към оказване на долекарска помощ или даване на лекарства/медикаменти 
от какъвто и да е вид или други действия, за които не са преминали обучение и нямат 
съответните умения и компетентности. 
13. Забранява се: на учителите или служителите да дават лекарства на учениците, независимо 
от оплакванията или инцидента, на който децата са станали жертва, преди да са се 
консултирали с медицинското лице в училището, личния лекар или 
родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за детето, с цел да се избегнат нежелани 
странични реакции и усложнение. 
14. Забранява се на учителите/класните ръководители или другите педагогически 
специалисти да освобождават ученик, който е помолил за това, поради временно 
неразположение, независимо от външния вид на детето в момента на оплакването и 
състоянието му. Ако това се случи учителите/класните ръководители или другите 
педагогически специалисти насочва детето към консултация с медицинското лице в училището 
и незабавно осъществяват контакт с родителя и го информира за неразположението на детето 
му. 
15. След предприетите неотложни мерки, директорът на училището в срок от един час от 
узнаването подава първоначалната информация на началника на РУО и в срок до двадесет и 
четири часа подава писмен доклад, съдържащ информация за състоянието на пострадалите и за 
предприетите действия за уведомяване на институциите, които имат отношение по случая. В 
случай на възникнали бедствия, аварии, пожари, терористични действия и др. извънредни 
обстоятелства и инциденти, при които има пострадали или са нанесени сериозни щети, се 
подава първоначална информация на тел.112. 
Чл.156. Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в 43.ОУ и противоепидемични мерки са 
както следва: 
1. Да се извършва ежедневен филтър (наблюдение) в началото на учебния ден, всеки учебен час 
от педагогическите специалисти, като откритите с грипоподобни симптоми ученици 
(температура, кашлица, задух и пр.), както и такива, за които има данни за контакт с болни лица, 
временно се отстранят, като се известяват родителите. 



2. В случаи по т.1 педагогическите специалисти незабавно да информират директора и 
медицинското лице в институцията за предприемане на действия по компетентност. 
3. В началото на учебните занятия за деня учителите да провежда кратък 5 минутен инструктаж 
на учениците за спазване на личната хигиена (по-често миене на ръцете, използване на 
предпазни средства като маски, ръкавици, очила, избягване на контакт с хора с грипоподобни 
симптоми, ограничаване на пътуванията и др.) и да контролират проветряването на класните 
стаи не по-малко от три пъти дневно. 
4. Да се засили текущата дезинфекция във всички помещения на сградата на институцията в 
съответствие с разписаните от МЗ и РЗИ – съгласно насоки за почистване, като за целта се 
използват дезинфектанти за повърхности, под, ръце и пр., съгласувано с медицинското лице. 
5. Ежедневно провеждане на хигиенните противоепидемиологични мерки (трикратна 
дезинфекция на дръжки на врати, парапети, повърхности на чинове, бюра, маси, столове, 
телефон, клавиатура, мишка, електрически ключове, подове, кухненски блок, хладилни 
помещения, санитарни възли и др.). 
6. Да бъдат осигурени и ежедневно да се зареждат в санитарните възли необходимите 
консумативи за хигиенно измиване на ръцете, както и достатъчно кошчета за отпадъци, за 
изхвърляне на употребявани хартиени кърпи за еднократна употреба. 
7. Подовете да се дезинфекцират с препарат на алкохолна или хлорна основа ежедневно (преди 
началото на часовете и след голямото междучасие) и за всяка смяна. 
8. При възможност и при подходящите климатични условия да се проветряват занималните, 
класните стаи, салони, зали и другите учебни и лабораторни помещения, работилници и др. 
9. Да не се допускат в сградата на образователната институция лица в т.ч. и от персонала на 
училището с видими грипоподобни симптоми. 
10. При отсъствие на учители да се извършва разместване на часовете за деня и не се допуска 
събиране на групи, класове и паралелки. 
11. Класните ръководители да проведат разговори и нарочен час на класа, в който да се 
акцентира върху здравно-профилактичната дейност и превенцията на разпространение на 
вирусни инфекции като акцентират на необходимостта от строга лична хигиена. 
12. Предоставяните от РЗИ информационни материали, предназначени за учениците и 
родители, своевременно да бъдат поставяни на видно и общодостъпно място в сградата на 
институцията, в класните стаи, кабинетите и другите работни помещения. 
извежда от образователната институция за поставяне под домашна карантина. 
13. Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и и се поставят 
под домашна карантина лицата, били в продължителен контакт със заразения ученик/дете: 
• 2 дни преди появата на оплаквания 
или 
• 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство. 
14. След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно 
почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, в които е 
имало контакт лицето в последните 48 часа. След това класните стаи и другите помещения може 
да се използват за учебни занятия или други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния 
процес в тях. 
15. Освобождават се в онлайн обучение за най-малко 48 часа паралелки, в които има втора 
линия контактни лица, до предписание на СРЗИ или допълнителна информация., били в 
продължителен контакт с доказано заразен. 
16. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е 
задължително: 
т.1 в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, 
санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при 
хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 
т.2 в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от учителите,
 които преподават на ученици от повече от 
една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране 



(между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка 
носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 
ал.3 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е задължително. 
17. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата 
осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, 
а за учителите - маски или шлемове. 
18. Вътрешноучилищните постоянни комисии организират провеждането на начален и текущ 
инструктаж на учениците на всеки две календарни седмици за спазването на настоящите 
вътрешни правила, съвместно с класните ръководители, като подържат отделна книга с 
инструктаж по класове и за педагогическия и непедагогическия персонал на училището, 
външните лица чрез публикуване в интернет страницата на училището. 
1. Всички участници в образователния процес следва да са подготвени за работа в новата 
обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните. 
2. При влизане в сградата на институцията да се извършва ежедневен медицински филтър, като 
при установяване на грипоподобни симптоми и признаци на заболяване при дете/ученик, 
педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал (повишена телесна 
температура над 37,5 градуса, кашлица, задух и пр.), както и такива, за които има данни за 
контакт с лица, пребивавали в региони, с усложнена епидемична обстановка, временно се 
отстранят, като за деца и ученици се известяват родителите. 
3. В случаи по т. 2 при установяване на грипоподобни симптоми и признаци на заболяване при 
дете/ученик по време на провеждано допълнително обучение или занимание по интереси, 
съответния педагогически специалист (учител, ръководител, др.) незабавно да информира 
директора и медицинското лице на институцията за предприемане на действия по 
компетентност. 
4. За спазване на здравните изисквания се осигуряват маски/шлемове, дезинфектанти за ръце 
и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, 
хартия за подсушаване на ръцете, алкохолни влажни кърпички, продукти за почистване, 
ръкавици и др.). 
5. Допълнителното обучение и заниманията по интереси с деца и ученици се извършват при 
използване на индивидуални предпазни средства от педагогическите специалисти – 
маска/шлем, при липса на повишена телесна температура и на симптоми на остро респираторно 
заболяване (треска, отпадналост, мускулни болки, зачервено гърло, хрема, кашлица, затруднено 
дишане и др.). 
6. По време на провеждане на допълнителното обучение и на заниманията по интереси в 
институцията се осъществяват засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните 
помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и недопускане на хора с 
прояви на симптоми на остро респираторно заболяване. 
7. Всички помещения в сградата на институцията, в които се провежда допълнително обучение 
и/или занимания по интереси, се проветряват сутрин поне 10 минути преди пристигане на 
децата и учениците, по време на регламентираните почивки, по време на почистването на 
помещенията, в края на работния ден. 
8. В началото на часовете/заниманията за деня учителите да провежда кратък 5 минутен 
инструктаж на децата/учениците за спазване на личната хигиена (по-често миене на ръцете, 
използване на дезинфектанти за ръце, еднократни хартиени кърпи, предпазни средства като 
маски, ръкавици, очила, избягване на контакт с хора с грипоподобни симптоми, ограничаване 
на пътуванията и др.) и да контролират дезинфекцирането и проветряването на занимални, 
класните стаи, кабинети и др. помещения, в които се провежда допълнително обучение и/или 
занимания по интереси, не по-малко от четири пъти дневно. 
9. С цел превенция на хигиената на ръцете училището осигурява: 

а) подходящ дезинфектант за ръце, сапун, топла вода; 
б) поставят на входовете, изходите и местата за провеждане на дейностите дезинфектанти за 

ръце; 



г) необходимото количество еднократни хартиени кърпички и място за тяхното подходящо 
изхвърляне (в кошче с капак). 

10. Да се засили ежедневната дезинфекция в сградата на институцията в съответствие с 
разписаните от МЗ и РЗИ, като за целта се използват дезинфектанти за повърхности, под, ръце 
и пр., съгласувано с медицинското лице. 
11. Ежедневно провеждане на хигиенните противоепидемични мерки: 

а) дезинфекция на помещенията не по-малко от четири пъти дневно; 
б) поне два пъти дневно дезинфекция на дръжки на врати, парапети, повърхности на чинове, 

бюра, маси, столове, телефон, клавиатура, мишка, електрически ключове, подове и други 
повърхности и точки за контакт); 

в) почистване на санитарните възли, умивални и др. с почистващи препарати и 
дезинфекциране не по-малко от два пъти дневно; 

г) изхвърляне съдържанието от кофите за боклук не по-малко от три пъти дневно, след което 
ги измиват и дезинфекцират. 

12. Определят се почистващи и дезинфекционни средства за всички хоризонтални и често 
докосвани повърхности и санитарни помещения като се ползват дезинфектанти, които са 
включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на 
пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, 
публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването. 
Чл.157. Учители, служители, родители и други лица влизат и напускат територията на 
училището през централния вход на сградата. 
Чл.158. Учениците влизат през следните входове: 
1. През входа от страната на ул. „Зайчар“ (през училищния двор) влизат учениците от 5,6 и 7.клас 
2. През входа от страната на бул. „Сливница“ преминават учениците от 1-4.клас. 
Чл.159. Учебните занятия започват в 7,50ч и приключват в 14,05ч в първа учебна смяна. 
Целодневната организация е до 18.00ч. 
Чл.160. Учащите се в училището се пропускат в сградата след проверка от дежурния охранител 
на личните и ученическите карти, които са задължителни за ежедневно носене и показване за 
легитимиране. 
Чл.161. Служители, учащи се, родители и граждани се пропускат в сградата само със лично 
защитно предпазно средство – маска/шлем, преминаващи през терморамката, която отчита 
телесната температура, и след дезинфекция на ръцете. 
Чл.162. Не се допускат в сградите и двора родители, които водят децата си на училище, 
допускат се само родители на ученици в 1.клас през първи учебен срок. 
Чл.163. При предаване на децата от целодневната организация на учебния ден след 16,30ч. или 
по заповед на директора, родителите изчакват пред входната врата на учебния корпус. 
Портиерът извиква съответното дете чрез вътрешната телефонна централа на училището и го 
предава на съответния родител. 
Чл.164. Всички ученици, учители, служители, родители и граждани влизат в сградата на 
учебните корпуси след предварителна уговорка със съответния преподавател и спазват 
задължително противоепидемичните мерки – носене на маска/шлем и спазване на дистанция 
един от друг. 
Чл.165. При подаване на звукова сигнализация от терморамката при повишена телесна 
температура съответното лице не се допуска в сградата. 
Чл.166. Лице, което е без лично предпазно средство получава еднократна маска на централния 
вход. 
Чл.167. Ако лицето е с видими симптоми за грипно състояние, лицето не се допуска в сградите 
от дежурния охранител. 
Чл.168. Гражданите, посещаващи директор, заместник – директори, психолози, ресурсни 
учители, логопед, главен счетоводител, завеждащ „Административно – техническа служба”, 
технически секретар, домакин по различни поводи се пропускат след разрешение на лицето, 
което ще бъде посетено и след записване на техни данни от охранителя по лична карта в 
"Дневник за посещенията", а именно: 



 име и фамилия; 
 час на влизане; 
 час на излизане; 
 лицето, при което отива; 
 подпис на охранителя. 

Чл.169. Дежурният портиер упътва посетителите и ги информира за реда в училището, а 
дежурният охранител информира по телефона съответното лице, при което отива посетителя 
и дава контролна бележка за посетител. 
Чл.170. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни 
лица, кабинети и помещения извън заявените такива. След посещението, лицата незабавно 
напускат сградата на училището. 
Чл.171. В сградата и района на училището не се разрешава влизането на лица, които: 

 са въоръжени; 
 са употребили алкохол; 
 са дрогирани; 
 са с явни психични отклонения; 
 създават конфликтни ситуации; 
 внасят оръжие и взривни вещества; 
 внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха 

застрашили живота и здравето на околните; 
 разпространяват, продават или рекламират литература и артикули с религиозно и 

порнографско съдържание; 
 водят кучета или други животни; 
 носят обемисти багажи, кашони и други подобни; 
 не желаят да се легитимират. 

Чл.172. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка родителите да влизат в 
училището. Те изчакват завършването на учебния час/самоподготовката в двора на училището, 
а при лоши метеорологични условия – във фоайето на първия етаж, като спазват добрия тон на 
поведение и не пречат на персонала на училището да изпълнява задълженията си. 
Чл.173. Не се допускат учители, служители, ученици и външни лица в сградите и двора на 
училището след приключване на учебните занятия, почивните и празнични дни, освен с 
писмено разрешение на Директора, КАКТО И В НЕПРИЛИЧЕН ВЪНШЕН ВИД. 
Чл.174. При извършване на ремонтни дейности, лицата участващи в тях, се пропускат по 
списък, утвърден от директора или упълномощен от него заместник (заместник – директор, 
педагогически специалист). 
Чл.175. За участие в родителски срещи се допускат родители / настойници по списък на 
ученици и родители, подписан от класния ръководител. 
Чл.176. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, сакове, торби, кашони, пакети, 
кутии и други), кореспонденция, апаратура и други от външни лица за съхраняване при 
охранителя или портиера. 
Чл.177. Влизането в района на училището на МПС, зареждащи училищния бюфет и стол става 
във време определено със заповед на директора. 
Чл.178. (1) Влизането в района на училището на МПС (доставящи учебници, училищна 
документация, училищно оборудване и материали за извършване на ремонтни дейности) става 
с разрешение от директора или със служебен пропуск, издаден от директора на училището. 
(2) Влизането на МПС става с личното присъствие на дежурния охранител или представител на 
администрацията. 
Чл.179. При влизане и излизане в/от района на училището задължително се проверяват 
документите на водачите на МПС и съответствието на превозваните товари с данните за тях в 
съпроводителните документи. 



Чл.180. Забранява се преминаването на граждани през двора на училището и разхождане на 
кучета в училищния двор. Контролът се осъществява от физическата охрана от „BG Security” 
чрез пряк или чрез видеонаблюдение контрол. 
Чл.181. Дежурният охранител по време на междучасията дежури на двора, осъществявайки 
контрол относно присъствие или преминаване на съмнителни лица през двора на училището. 
Чл.182. С цел по – безопасно движение на учениците през големите междучасия дежурният 
портиер отваря малкия вход на учебен корпус №1 и осъществява контрол на влизащите и 
излизащи през него ученици и учители. 
Чл.183. (1) Всички ученици, служители и граждани минават през централния вход на двата 
учебни корпуса. 
Входовете на оградата от страната на ул.”Зайчар“ и бул. „Сливница“ е отворен сутрин от 7.00 до 
8.30 за ученици. часа, след което входът откъм бул.Сливница се затваря от дежурния охранител 
и остава затворен до 13.00ч. 
Входът на оградата от страната на ул.“Враня“ е затворен през целия ден и се отваря за 
автомобили на доставчици, и се отваря от дежурния охранител и портиер при необходимост 
(линейка, пожарна, природно бедствие, кризисна ситуация). 
Чл.184. Внасянето в сградата на училището и района на багажи, товари, техника, технически 
средства и имущества за служебни нужди става след разрешение от ръководството на 
училището. 
Чл.185. Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества и други от 
сградата и района става само след разрешение от ръководството и проверка съдържанието на 
същите. 
Чл.186. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на багажи, товари, 
техника, технически средства и имущества и други в/от сградата и района на училището се 
докладва на директора/ дежурен заместник – директор, а при необходимост на І РПУ или се 
подава сигнал на телефон 112 за съдействие. 
Чл.187.Забранява се: 
Ал.1.Излизането на ученици до 12.годишна възраст извън двора и сградата на училището в 
учебно време и по време на организирани извънкласни дейности на територията на училището. 
Ал.2.На учениците, навършили 12.години, се забранява: 
1. да навлизат внезапно на платното за движение; 
2. да пресичат платното за движение извън указаните места, маркировка и сигнализация; 
Чл.188. Учениците, навършили 12.години, които излизат извън двора и сградата на училището 
по време на голямото междучасие през входа от ул.“Зайчар“, ДА СПАЗВАТ всички правила за 
движение по пътищата, като са длъжни да се движат по тротоара, да не пресичат пътното 
платно на необозначени за целта места. При пресичане на платното за движение учениците са 
длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила: 
1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни 
превозни средства; 
2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост 
на платното за движение; 
3. да спазват светлинните сигнали и/или сигналите на регулировчика; 
4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги. 
Чл.189. Ученици, ненавършили 12.годишна възраст, се прибират сами до дома с писмено 
изразено от родителите разрешение, което се подава в канцелария на училището. 
Чл.190.Забранява се: 
1. Излизането на ученици до 12.годишна възраст извън двора и сградата на училището в учебно 
време и по време на организирани извънкласни дейности на територията на училището. 
2. На учениците, навършили 12.години, се забранява: 1. да навлизат внезапно на платното за 
движение; 
2. да пресичат платното за движение извън указаните места, маркировка и сигнализация; 
Чл.37. Учениците, навършили 12.години, които излизат извън двора и сградата на училището 
по време на голямото междучасие през входа от ул.“Зайчар“, ДА СПАЗВАТ всички правила за 



движение по пътищата, като са длъжни да се движат по тротоара, да не пресичат пътното 
платно на необозначени за целта места. При пресичане на платното за движение учениците са 
длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила: 
1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни 
превозни средства; 
2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост 
на платното за движение; 
3. да спазват светлинните сигнали и/или сигналите на регулировчика; 
4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги. 
Чл.191. Ученици, ненавършили 12.годишна възраст, се прибират сами до дома с писмено 
изразено от родителите разрешение, което се подава в канцелария на училището. 
Чл.192. Учениците се взимат от училище от родител, настойник или попечител в междучасията 
за полудневната и целодневната организация. При целодневна организация на учебния ден, 
учениците се взимат от родители най-рано в 16,30ч., след часовете за самоподготовка, като се 
спазва графикът на междучасията или в изключения съгласно чл.21, в ал.7 от Наредба № 10 от 
1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и заповед на 
директора. По време на учебен час ученици не могат да бъдат взимани от ГЦОУД, освен в 
извънредни ситуации. 
Ал.193. Родителите са длъжни при промяна в семейно положение да уведомят класен 
ръководител своевременно за промяната, както и за правата/забрана на други лица да 
контактуват с дете или да го взимат от училище. 
Чл.194. Родителите да подадат писмено съгласие за дете под 12.годишна възраст, което ще 
напуска самостоятелно двора и сградите на училището по време на междучасия за закупуване 
на храна и други нужди по тяхно желание. 
Чл.195. Училището, представлявано от директора, педагогическия и непедагогическия 
персонал не носят отговорност при своеволно и нарочно нарушение на настоящия правилник 
от ученици и родители. 
Чл.196. (1) Учениците - нарушители на настоящия правилник се санкционират по предвидения 
от ЗПУО и Правилника за дейността на училището ред. 
(2) Педагогическите специалисти, родители и граждани нарушители на настоящия правилник 
се санкционира по предвидения от закона ред. 
Чл.197. Санкциите за нерегламентирано влизане и паркиране на МПС на територията на 
училището се налагат от общинската полиция и КАТ. 
Чл.198. Влизането на ученици в сградата на училището става до 10 минути след началото на 
съответния учебен час и предоставяне на личната карта. 
Чл.199. Напускането на сградата на училището става след биене на училищния звънец след 
приключване на съответния учебен час. 
Чл.200. Родителите декларират в началото на учебната година с писмено съгласие техните деца 
да бъдат снимани за училищните медии с цел популяризиране на събития, постижения и 
мероприятия. Когато декларация е постъпила само от единия родител, при живи двама 
родители, детето не може и няма да бъде снимано за целите на училищните медии. 
 

ГЛАВА X 
ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАЦИИ 

Чл. 201. Иновацията, която 43. основно училище "Христо Смирненски", гр.София прилага от 
учебната 2021/2022 година, има две основни направления: 
 Ал.1. НАПРАВЛЕНИЕ - STEАM КЛАСОВЕ: 
1.1 Ранно STEАM обучение по предметни направления, сходни с тези в прогимназиален етап, за 1-
4.клас с утвърждаване на учебни планове за етап и по паралелки и акцент на предмети по 
направления в раздел Б на училищния учебен план, но утвърдени за етап; 
1.2 STEAM обучение 5-7.клас, с утвърждаване на учебни планове и учебни програми за нови и 
интегрирани учебни предмети за етап и по паралелки; 
Ал.2. НАПРАВЛЕНИЕ - ВЕДАМО КЛАСОВЕ - дистанционна форма на обучение чрез платформата за 
синхронно дистанционно обучение ВЕДАМО за 5,6 и 7.клас по съответния училищен учебен план 
за дистанционна форма на обучение за ученици. 



Чл.202. (1) Прилаганата STEAM иновация се отнася за всички ученици в начален и 
прогимназиален етап, считано от 2021/2022 учебна година, както следва: 
2021/2022 уч.година - всички ученици в 1.клас; 
2022/2023 уч.година - всички ученици в 1 и 2.клас; 
2023/2024 уч.година - всички ученици в 1,2 и 3.клас; 
2024/2025 уч.година - всички ученици в 1,2,3 и 4.клас; 
2021/2022 уч.година - всички ученици в 5.клас; 
2022/2023 уч.година - всички ученици в 5 и 6.клас; 
2023/2024 уч.година - всички ученици в 5,6 и 7.клас; 
2024/2025 уч.година - всички ученици в 5,6 и 7.клас; 
(2)По НАПРАВЛЕНИЕ№2 - броят обхванати ученици ще зависи от броя подадени заявления на 
ученици на училището в 5,6 и 7.клас за дистанционна форма на обучение и новопостъпили 
ученици в тези класове. 
Чл.203. Нови и интегрирани учебни предмети по STEAM паралелки: 
(1)Паралелка природни науки и математика – нови учебни предмети в ЗУЧ - Математика и 
логическо мислене – 5.клас 34 уч.часа/год., STEM математика и логика – 6.клас клас 34 уч.часа/год, 
Математически науки – 7.клас клас 36 уч.часа/год.; нови учебни предмети в ИУЧ - Природа и 
екология 5.клас 51 уч.часа/год., STEM природа и устойчиво развитие - 6.клас 51 уч.часа/год., 
Естествознание - 7.клас 36 уч.часа/год.; 
(2)Паралелка информационни технологии и английски език - нови учебни предмети в ЗУЧ - STEM 
компютърни науки - 5.клас 34 уч.часа/год., дигитални приложения и умения - 6.клас 34 
уч.часа/год., Компютърни науки - 7.клас 36 уч.часа/год., 
(3)Паралелка изобразително изкуство и технологии - нови учебни предмети в ЗУЧ - Приложни и 
изящни изкуства 5.клас 34 уч.часа/год; Изящни изкуства и дизайн - 6.клас 34 уч.часа/год; 
Пластични и декоративни изкуства - 7.клас 36 уч.часа/год; 
(4)Паралелка български език и литература/история и цивилизации – интегрирани учебни 
предмети в ЗУЧ - Български писменост, култура и история– 5 и 6.клас 34 уч.часа/год., Български 
език и хуманитаристика – 7.клас клас 36 уч.часа/год.; нови учебни предмети в ИУЧ - Пътешествия 
в историята - 5.клас 34 уч.часа/год., Тайните на цивилизациите - 6.клас 51 уч.часа/год., история 
на древните общества - 7.клас 36 уч.часа/год.; 
Чл.204. Цели на иновацията: 
1. Повишаване на образователни резултати на учениците, обхванати в иновативния процес 
спрямо миналата учебна година/предучилищна подготовка (текущи оценки, срочни и годишни 
оценки, успех от НВО, успех от ДЗИ). Резултатите могат да включват и брой ученици, 
сертифицирали компетентности във външни за училището организации или друго). 
2. Участия, награди, изяви от вътрешноучилищни, общински/ регионални/национални 
състезания/олимпиади/конкурси/изложби след въвеждане на иновацията на учениците, 
обхванати в иновационния процес (съпоставка с изминала учебна година или друго). 
3. Създадени и работещи по отношение на реализацията на иновацията или иновативния процес 
професионални екипи от педагогически и непедагогически специалисти в училището с различни 
специалности, сфери на компетентност и минал опит (вкл. и с външни лица и организации). 
4. Наличие на създадена и работеща училищна система или елементи от нея за самооценка на 
иновативната дейност (може да се установява чрез документация, данни, вкл. електронни, или 
по друг начин) 
5. Удовлетвореност на родители, учители, ръководство на училището и ученици (може да се 
установява чрез разговори, анкети, дискусионни форуми, мониторинг на форуми в електронни 
платформи и др., вкл. с представители на Обществения съвет и на Училищното настоятелство). 
6. Повишаване на авторитета на училището – увеличен брой ученици в училището и/или 
увеличен брой желаещи да постъпят за обучение в училището и/или увеличен брой ученици за 
включване в стартиралите иновативни процеси. 
7. Брой обучени педагогически и непедагогически специалисти от училището за работа за 
реализиране на иновативния процес (преди и по време на иновационния процес) 
8. Публичност, прозрачност и ефективни връзки със заинтересованите страни за иновативната 
дейност. 
9. Степен на готовност на ръководството на училището да организира, координира и участва по 
най-ефективен начин в иновативните процеси в училището, да подкрепя и мотивира 



педагогическия и непедагогически персонал, родителите и др. за участие. (може да се установи 
чрез разговори, анкети, документация, вкл. и в електронен вариант). 
10. Създадено ефективно сътрудничество с родителите на учениците, обхванати в 
иновационния процес, както и с др. заинтересовани страни. 
11. Създадено ефективно сътрудничество с външни организации или физически лица за 
развитие на иновативния процес (от страната и от чужбина). 
12. Създадено ефективно сътрудничество с други училища за споделяне на добри практики. 
Чл.205. (1)Очакваните резултати за педагогическите специалисти са: 
дизайн на професионалното развитие; 
практическо прилагане на професионалното развитие в учебния час; 
прилагане на нови методи в обучението; 
умения за интегриране на учебно съдържание по няколко учебни предмета; 
(2)Целите на училищната интегрирана образователна рамка STEАM за преподавателите са: - 
увеличаване на знанията за съдържание на STEАM и - увеличаване на знанията за педагогическо 
съдържание за преподаване и интегрирането на теми по STEАM. Целите за преподавателите се 
фокусират върху изграждането на знания за предмета и педагогическото съдържание в областта 
на опит на учителите, заедно със STEАM интегрирани предмети. Възможности за осъществяване 
на връзки между традиционните и STEАM темите. 
Чл.206. Пряко измеримите резултати за учениците са нарастващ успех по предмети и по учебни 
години, както и увеличаване на броя ученици и броя паралелки, като резултат от повишена 
мотивация за учене. Обучението, основано на STEАM и практическото обучение с реални 
приложения помага да се развият различен набор от умения, включително креативност и умения 
от 21-ви век. Уменията на 21-ви век включват медийна и технологична грамотност, 
производителност, социални умения, комуникация, гъвкавост и инициативност. Други умения, 
постигнати чрез STEАM обучение, включват решаване на проблеми, критично мислене, 
креативност, любопитство, вземане на решения, лидерство, предприемачество, приемане на 
неуспехи и други. 
Чл.207. Съответствие на иновацията с принципите и целите на националните и европейски 
образователни приоритети, както и със заложените цели в проекта: 
1.НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 
2.Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри; 
3.Стратегия на Европейската комисия за насърчаване на усвояването на предметите в областта 
на науката, технологиите, инженерството и математиката, включително ревизираната 
Европейска програма за умения, 
4. Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014- 2020 година, на 
Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в 
образованието и науката (2014-2020 г.), Стратегията за развитие на професионалното 
образование и обучение (2015-2020 г.), на Националната стратегия за насърчаване и повишаване 
на грамотността (2014-2020 г.). 
Чл.208. Ключови компетентности на иновацията в Европейската референтна рамка:   

1. Общуване на роден език; 
2. Общуване на чужди езици;    
3. Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и 

технологии; 
4. Дигитална компетентност (ИКТ);    
5. Умения за учене;   
6. Обществени и граждански компетентности;    
7. Инициативност и предприемачество;    
8. Културна осъзнатост и творчество. 

Чл.209. Съответствие на иновацията с Национални приоритети в образованието и науката: 
1. Подобряване обхвата на децата в ученическа възраст, превенция на отпадането и 

създаване на възможности за връщане в образователната системата;    
2. Подобряване на качеството на образованието  ; 
3. Въвеждане на система за продължаваща квалификация и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти;    
4. Осигуряване на необходимите ресурси и материална база, включително чрез подобряване 



на системата на контрол и управление ; 
Чл.210. Прилаганата иновация включва разработен нов училищен учебен план за етап и степен 
и разработени учебни програми по нови и интегрирани учебни предмети. Предлаганата 
иновация, съгласно чл.70 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование , включва: 
1. разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или 
съдържанието на обучението; 
2. организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и 
образователната среда; 
3. използване нови методи на преподаване; 
4. разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. 
Чл.211. Предлаганата иновация е съответствие с НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. 

1. За НАПРАВЛЕНИЕ №1: Съгласно чл.9, ал.6 се планира да се провеждат последователни учебни 
часове за новите или интегрираните учебни предмети. Училищният план прием в 1 и 5.клас за 
предложената иновация се организира съгласно чл.41 до чл.47 вкл., 
2. За НАПРАВЛЕНИЕ №2: Дистанционната форма на обучение се организира съгласно 
разпоредбите в чл. 31 и чл.38. 
Чл.212. Предлаганата иновация е съответствие с НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА 
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА. 
1.Новите и интегрираните учебни предмети от общообразователната и разширената 
подготовка в раздел А и раздел Б на училищния иновативен учебен план са разработени 
съгласно чл. 2 и чл.4, в ал.3 от Наредбата. 
2.Учебните програми за новите и интегративни учебни предмети са разработени съгласно чл. 
5, чл. и чл.8 на Наредбата. 
3.Учебните програми и училищния иновативен учебен план са в съответствие с § 27 от 
Заключителни разпоредби. 
Чл.213. Предлаганият иновативен учебен план е разработен в съответствие с НАРЕДБА № 4 ОТ 
30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН. 
1.Предлаганата иновация не включва промяна в общия брой учебни часове от раздел А и раздел 
Б за една учебна седмица за всички класове по чл.3, ал.1 и ал.2 на Наредбата не предвижда 
промени в броя на учебните седмици, съгласно чл.4, ал.2, т.3. 
2. Иновативният училищен учебен план е разработен на основание чл.12, ал.2 в т.1 - и т.18 ; 
3.Иновативният учебен план е разработен на основание чл.14, ал.2 за начален и 
прогимназиален етап от Наредбата за утвърждаване за етап, във връзка с чл.14 ал.3 в т.3,т.4 и 
т.6. 
4. Иновативният учебен план за етапи съответства на чл.15 в т.2, т.3 и т.6 от Наредбата. 
Чл.214. Мотото на прилаганата иновация е : STEАM училище - С въображение и знания градим 
успеха като "С"- споделяме, "Т"-творчество, "Е"-енергия,"А"- активност, "М"-мисъл! 
Чл.215. За управлението на прилаганата иновация се избира постоянна училищна комисия за 
всяка учебна година. 


