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Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Раздел І 

Предмет на правилника 

Чл. 1. (1) /на осн. чл.28 ал.1 т.2 от ЗПУО/ Този правилник урежда отношения, свързани 

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

организацията, управлението и финансирането на ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас. 

Чл. 2. (1) /на осн. чл.2 от ЗПУО/ ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас включва участниците в 

образователния процес, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите 

на образованието. 

(2) Участници в образователния процес са, учениците, учителите, директора и другите 

педагогически специалисти, както и родителите. 

(3) Участниците в образователния процес си партнират с общините и с други 

заинтересовани страни. 

 

Глава втора 

Раздел І 

Определения и статут 

 

Чл.3. (1) /на осн. чл.25 ал.1 т. 2 от ЗПУО/Основно училище „Христо Ботев“ е институция 

в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, 

възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап 

и/или за придобиване на степен на образование. 

(2) Училището може да извършва и задължително предучилищно образование на деца 

при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 4. (1) /на осн. чл.28 ал.1 от ЗПУО/ Училището осъществява своята дейност въз основа 

на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като: 

1.определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната; 

2.урежда устройството и дейността си с този правилник и в съответствие със законите и 

подзаконовите актове; 

3.избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено 

образование; 

4.определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната 

идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци, с 

решение от заседание на педагогически съвет; 

5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в 
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областта на образованието. 

(2) Училището самостоятелно избира и съставя свои учебни планове, разпределя 

учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, определя учебните 

предмети и разработва учебни програми в случаите, предвидени в ЗПУО. 

Чл.5. /на осн. чл.29 ал.1 от ЗПУО/ Основно училище „Христо Ботев“ е юридическо 

лице. 

Чл.6. /на осн. чл.30 ал.1 от ЗПУО/ Наименованието на училището се изписва на 

български                      книжовен език. 

Чл.7. (1) /на осн. чл.33 ал.1от ЗПУО/ Седалище на училището – гр. Бургас; 

(2) Официалният адрес на училището – гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „П. Д. Петков“ 

№ 28; 

Чл.8. (1) /на осн. чл.34 ал.1 от ЗПУО/ ОУ „Христо Ботев“ 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)Печатът с изображение на държавния герб се полага и върху приложенията и 

дубликатите на документите по ал. 2. 

Раздел II 

Вид институция 

Чл.9. /на осн. чл.36 от ЗПУО/Основно училище „Христо Ботев“ е общинско. 

Чл.10. /на осн. чл.37от ЗПУО/ Според вида на подготовката училището е 

неспециализирано. 

Чл. 11. /на осн. чл.38 ал.1 т.2 от ЗПУО/ Според степента на образование 

училището е основно I – VII клас включително. 

Чл.12. /на осн. чл.42 ал.1 от ЗПУО/ Училището е дневно и в него могат да се 

организират                  всички форми на обучение при спазване разпоредбите на ЗПОУ. 

Чл.13. /на осн. чл.47 ал.1 от ЗПУО/ Основно училище „Христо 

Ботев“ осигурява            общообразователна и разширена подготовка. 

Чл.14 (1) /на осн. чл.73 ал.1 от ЗПУО/ Според степента училищното образование е 

основно. 

(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до 

VII клас   включително в два етапа, както следва: 

1. начален – от I до IV клас включително, и 

2. прогимназиален – от V до VII клас включително. 

Чл.15. (1) /на осн. чл.74 ал.1от ЗПУО/ Според подготовката училищното образование е 

общо. 
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(2) Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за 

придобиване на общообразователната и разширената подготовка. 

Глава трета 

Раздел I 

Училищна подготовка – същност и съдържание 

 

Чл.16. (1) /на осн. чл.75 ал.1 от ЗПУО/ 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) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, разширена, и 

допълнителна. 

(3) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, 

а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми. 

Чл. 17. (1) /на осн. чл.76 ал.1 от ЗПУО/ В процеса на училищното образование може да 

се изучава учебният предмет Майчин език. 

(2) В процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет 

Хореография. 

(3)В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически, 

философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. 

При условията и по реда на ЗПУО в процеса на училищното образование може да се 

изучава и учебният предмет Религия. 

(4)В процеса на училищното образование може да 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)Учебните предмети по ал. 1, 2, и 3 се изучават по учебни програми, утвърдени от 

министъра на образованието и науката. Учебните програми определят и броя учебни 

часове за изучаването им 

(6)Учебните предмети по ал. 4 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора 

на училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им. 

Чл. 18. (1) /на осн. чл.77 ал.1 от ЗПУО/ 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 
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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. 

Чл. 19. (1) /на осн. чл.79 ЗПУО/ За учениците, които се обучават по индивидуални учебни 

планове, се утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните 

програми по чл. 78 от ЗПУО. 

(2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на 

екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(3) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни 

програми се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

Чл. 20. (1) /на осн. чл.81 ал.1 от ЗПУО/ Разпределението на общообразователните 

предмети за придобиване на общообразователна подготовка в основната степен на 

образование по класове, както и броят на учебните часове за изучаването на всеки от тях 

за всеки клас и етап се определя в училищния учебен план. 

Чл. 21. (1) /на осн. чл.82 от ЗПУО/ Разширената подготовка обхваща компетентности, 

които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната 

подготовка. 

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни 

предмети по чл. 77, ал. 2, от ЗПУО предвидени за изучаване в процеса на училищното 

образование, както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО. 

(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в училище, се 

определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището. 

(4) В съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за 

съответния клас, се включват теми от областта на глобалното, гражданското, здравното 

и интеркултурното образование, предприемачеството, защита на родината и околната 

среда, за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата 

и учениците. 

 

Раздел ІІ 

Училищен учебен план 
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Чл. 22. (1) /на осн. чл.87 от ЗПУО/ Училищният учебен план разпределя учебното време 

между   учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка. 

(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела: 

1. раздел А – задължителни учебни часове; 

2. раздел Б – избираеми учебни часове; 

3. раздел В – факултативни учебни часове. 

Чл. 23. /на осн. чл.88 от ЗПУО/ В задължителните учебни часове се осъществява 

обучение за придобиване на общообразователната подготовка 

Чл. 24. (1) /на осн. чл.89 от ЗПУО/ В избираемите учебни часове се осъществява 

обучение за придобиване на разширената подготовка, 

(2) В избираемите учебни часове може да се изучават и учебните предмети по чл. 17, ал. 

1, 2, 3, 4. 

Чл. 25. /на осн. чл.90 от ЗПУО/ Във факултативните учебни часове се осъществява 

обучение за         придобиване на допълнителната подготовка. 

Чл. 26. (1) /на осн. чл.91 от ЗПУО/ Училищният учебен план са изготвя въз основа на 

Държавния образователен стандарт за учебния план по класове, етапи и степен на 

образование 

(2) Училищният учебен план съдържа: 

1. броя на учебните седмици по класове; 

2. наименованията на учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А; 

3. годишния 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. общия годишен брой на избираемите учебни часове в раздел Б; 

5. максималния годишен брой на факултативните учебни часове в раздел В. 

Чл. 27. (1) /на осн. чл.92 ал.1 от ЗПУО/ Извън задължителните, избираемите и 

факултативни часове в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от 

министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и 

спорта, както и по един учебен час на класа. 

(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез 

ученическото самоуправление по годишно тематично разпределение от класния 

ръководител съгласувано с родителите и учениците от паралелката и утвърдено от 

директора. 

(3) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта. 

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

зависимост от  проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

Чл. 28. (1) /на осн. чл.94 ал.1 от ЗПУО/Училището въз основа на съответния рамков или 
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типов учебен план разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците 

и възможностите си. 

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети. 

(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в 

случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план. 

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

заповед на директора, като не може да се променя през учебната година. 

Чл. 29. (1) /на осн. чл.95 ал.1 от ЗПУО/ Въз основа на училищния учебен план се 

разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение, 

както и при необходимост за: 

1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна или 

комбинирана форма на обучение; 

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

(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора и 

изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на 

образованието. 

(3) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на 

случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план. 

(4) 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. 

(5) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни 

потребности може да съдържа само част от учебните предмети, определени в училищния 

учебен план. 

(6) 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. 

(7) 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.30. /на осн. чл. 96 от ЗПУО/ Структурата на училищния и на индивидуалните учебни 

планове, както и условията и редът за тяхното утвърждаване се определят с държавния 

образователен стандарт за учебния план, а на индивидуалните учебни планове за 

учениците по чл. 95, ал. 1 – и Наредбата за приобщаващото образование. 

Чл.31. (1) / на осн. чл. 97 от ЗПУО/ (1) Всеки има право да завърши определен клас по 

училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в училище. 

(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава. 

 

Раздел ІII 

Организационни форми 
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Чл.32./на осн. чл.98 от ЗПУО/ (1) Училищното образование се организира в 

последователни класове. 

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

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

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

самостоятелната форма на обучение. 

Чл.33. /на осн.чл. 99 от ЗПУО/ (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна 

форма, в зависимост от броя им се организират в паралелки. 

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

поставят след номера на класа. 

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да се 

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

или от различни класове. 

(4) При условията на ЗПУО за ученик от паралелка може да се организира и 

индивидуално обучение по отделен учебен предмет или модул. 

Чл.34. /на осн. чл. 100 от ЗПУО/ (1) Условията и редът за определяне на броя на 

паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, 

както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят 

с ДОС за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен 

стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване. 

 

Раздел IV 

Учебно и неучебно време 

 

Чл.35. /на осн. чл. 101 от ЗПУО/ (1) Училищното образование се организира в учебни 

години. 

(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни 

часове, както и ваканции. 

(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. 

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

определят с държавния образователен стандарт за учебния план. 

(5) Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната 

седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се определят с 

държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното 

образование. 

Чл.36. /на осн. чл. 102 от ЗПУО/ (1) Организацията на учебния ден е полудневна и 

целодневна. 

(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до 
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ІV клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при желание на родителите 

и съобразно възможностите на училището. 

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на полудневната и целодневната 

организация на учебния ден се определят с държавния образователен стандарт за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

Чл.37. /на осн. чл. 103 от ЗПУО/ (1) Учебният ден включва учебни часове и почивки 

между тях. 

(2) Продължителността на учебните часове и почивките между тях се определят с 

държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното 

образование. 

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

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

Чл.38. /на осн. чл.104 от ЗПУО/ (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) 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. 

 

 

Раздел V 

Форми на обучение 

 

Чл.39. /на осн. чл. 106 от ЗПУО/ (1) Формите на обучение в училището са: 

1. дневна; 

2. индивидуална; 

3. комбинирана; 

4. самостоятелна; 

(2) Училищното обучение се осъществява в дневна форма. 

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

Чл.40. /на осн. чл. 107 от ЗПУО/ (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: 

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

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. 1от ЗПУО извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище 

относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за 

формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл. 12 от ЗПУО. 

Чл.41. /на осн. чл. 108 от ЗПУО/ (1) Обучението в дневна, форма се организира в 

паралелки и групи. 

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

ученик. 

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

учебни предмети – за отделен ученик. 

Чл.42. /на осн. чл. 111 от ЗПУО/ (1) В индивидуална форма може да се обучават: 

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

издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не 

могат да се обучават в дневна, или комбинирана форма за повече от 30 последователни 

учебни дни; 

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

си за един или повече класове; 

3.ученици с изявени дарби; 

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

ЗПУО; 

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

(2)Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване 

или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

(3)Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО. 

(4)Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. Когато ученикът не може 

да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични 

условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие. 

Чл.43. /На осн. чл. 112 от ЗПУО/ Организация на учебния процес за учениците в 

самостоятелна форма на обучение. 

(1)В самостоятелна форма може да се обучават: 

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

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 

комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или   родителя, 

по реда на чл. 12, ал. 2; 

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

(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49,              

ал. 2, т. 1от ЗПУО 

(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за             определяне 

на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за 

дневна форма. 

(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите, за учениците 

обучаващи в самостоятелна форма на обучение се определят със заповед на директора 

на училището. 

(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след 

решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на 

образованието. 

(7)  Учениците, които желаят да се обучават в самостоятелна форма на обучение, подават 

писмено заявление до директора на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Бургас не по- късно от 20 

учебни дни преди изпитна сесия (с изключение на учениците по ал. 1 т.2) . Заявлението 

трябва да бъде придружено със съответните документи – декларация за предоставяне на 

лични данни, копие от удостоверението за раждане, копие от лична карта на родител/ 

настойник и декларация за информираност за изпитните сесии, на които следва да се явят 

през учебната година, а когато лицето се е обучавало в друго учебно заведение – и 

удостоверение за преместване. 

(8)  За лицата по ал. 1, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година, 

ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението т. 3. Те полагат изпити за 

следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване 

на предходния клас. 

(9)  В рамките на една учебна година всеки ученик в самостоятелна форма на обучение 

има право на следните изпитни сесии: 

1. две редовни изпитни сесии, които се провеждат след края на всеки учебен срок, а 

именно от 10 януари до 10 февруари и от 15 юни до 5 юли; 

2. две поправителни изпитни сесии, които се провеждат както следва от 6 юли до 15 

юли и от 1 септември до 13 септември. 

(10)  Учениците, обучаващи се през предходната учебна година в самостоятелна форма 

на обучение подават заявление, че ще продължат обучението си в същата форма и през 

следващата учебна година и декларация за информираност за изпитните сесии, на които 

следва да се явят през учебната година. 

(11)  Учениците по ал. 1, т.2, които не са положили успешно в рамките на една учебна 

година два или повече изпита за определяне на годишна оценка, продължават 

обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, 

препоръчана от екипа за личностно развитие. 

(12)  Учениците полагат изпити по учебното съдържание на утвърдените от МОН учебни 

програми и/или тематични планове по учебните предмети за дневна форма на обучение. 
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(13) Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, 

самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и обучение чрез 

работа (дуална система на обучение), могат да променят формата на обучението си преди 

началото на учебната година. 

(14) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, 

когато се преминава: 

- от дневна, вечерна, задочна и обучение чрез работа (дуална форма на обучение) в 

индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана форма на обучение; 

- от вечерна и задочна в самостоятелна форма на обучение при разформироване на 

паралелка; 

- от дневна във вечерна форма на обучение; 

- от комбинирана в дневна форма на обучение; 

- от индивидуална по чл. 36, ал. 2, т. 1 и 3 към дневна, вечерна, 

- комбинирана и дистанционна форма на обучение. 

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

(16) Извън случаите по ал. 2 промяната на формата на обучение се разрешава от 

началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от 

родителя/настойника с изложени мотиви или по искане на директора на училището. 

(17) Началникът на регионалното управление на образованието в 10-дневен срок 

уведомява писмено заявителите по ал. 4 за своето решение. 

(18) При преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение, учениците 

получили годишна оценка най-малко Среден 3 по учебен предмет, не полагат изпит по 

този учебен предмет. 

(19) Учениците, които след приключване и на втората поправителна сесия, респективно 

допълнителната сесия, ако такава е определена със заповед на министъра на 

образованието и науката, не са положили всички изпити най-малко с оценка Среден 3, 

остават да повтарят класа. 

(20) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение при повтаряне 

на класа, се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка Слаб 2 или 

не са се явили на поправителните изпити. 

(21) Отговорност за организацията на изпитите на учениците на самостоятелна форма 

на обучение носи определен със заповед на директора педагогически специалист. 

(22) Определеният със заповед на директора педагогически специалист запознава лично 

срещу подпис всеки ученик на самостоятелна форма на обучение с Настоящия 

правилник, с броя и вида на учебните предмети , по които ученикът следва да полага 

изпити през съответната учебна година, и му предоставя утвърдените от директора 

конспекти за отделните учебни предмети. 

(23) Учителят, определен със заповед на директора да води главната книга на учениците 

в самостоятелна форма на обучение, оформя училищната документация на всеки ученик 

и я представя за проверка на ЗДУД и за заверяване от директора на училището. 

(24) Завършването на клас и на степен на образование в дневна и самостоятелна форма 
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на обучение се удостоверяват с един и същ по вид документи за системата на 

предучилищното и училищното образование и дават равни права на завършилите. 

(25) По желание учениците, които в съответната учебна година се обучават в 

самостоятелна форма на обучение може да участват и на национални външни 

оценявания. 

Чл.44. /на осн. чл. 114 от ЗПУО/ (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение 

при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко 

учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план. 

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

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

ученици с изявени дарби. 

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

 1. ученик със специални образователни потребности; 

 2. ученик с изявени дарби; 

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

което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, 

при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се 

преподава; 

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

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

преместването се извършва след началото на втория учебен срок. 

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

разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира 

индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е 

изучавал преди преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго 

училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7, или от приемащото училище – по реда на чл. 

112, ал. 3 и 4. 

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

или по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от 

училището – по реда на чл. 111, ал. 2 – 5, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 

4, 6 и 7. 

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

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

постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници. Индивидуалното 

обучение се осъществява от училището по реда на чл. 111, ал. 2 – 5. 

Чл. 45. /на осн. чл. 115а от ЗПУО/ (1) Когато поради извънредни обстоятелства  

присъственият образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по 

чл. 105, ал. 1, 3 и 5, с изключение на обявяването на ден за честване на празника на 

общината, след заповед на министъра на образованието и науката обучението на 

учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на 

обучение и в дуална система на обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, 
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от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационни технологии. 

(2)  По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на 

училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, 

обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се 

осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна,индивидуална или 

комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по 

здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да 

посещава училище. 

(3) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите 

технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или 

комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за 

отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична 

обстановка: 

1. ако по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

2. ако по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица 

в които то живее на един адрес; 

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след решение 

на началника на регионалното управление на образованието 

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

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

(4) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учители в рамките на 

уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 

преподавателска работа се урежда в държавно образователния стандарт за нормирането 

и заплащането на труда. 

Чл.46. /на осн. чл. 116 от ЗПУО/ (1) Организацията на обучението в дневна, 

индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение, както и условията и 

редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния 

образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. 

(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда 

на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

 

 

Раздел VI 

Оценяване на резултатите от обучението на учениците 
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Чл.47. /на осн. чл. 117 от ЗПУО/ (1) Оценяването е процес на установяване и измерване 

на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за 

бъдещата им реализация. 

(2)  Основните цели на оценяването са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и 

определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от 

подкрепа; 

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 

към подобряване качеството на образование. 

(3)  Оценяване се извършва: 

1. в процеса на обучение; 

2. в края на клас или на етап от степен на образование; 

3. при завършване на степен на образование. 

Чл.48. /на осн. чл. 118 от ЗПУО/ (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания 

и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз 

основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В 

резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на 

които се формират срочни или годишни оценки. 

(3)  Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от 

учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка, съответства с учебната 

програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас. 

(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 от училищния учебен план. 

(6) Изпитите са: 

1. приравнителни; 

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

3. за промяна на оценката; 

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в 

учебната програма по учебен предмет за определен клас; 

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, 

Чл.49. /на осн. чл. 119 от ЗПУО/ (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да 

е: 

1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител; 

2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от 

обучаващия учител. 
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(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 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 държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

(4) Форматът на националното външно оценяване, учебните предмети, по които то се 

извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят 

с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

Чл.50. /на осн. чл. 120 от ЗПУО/ (1) Оценката съдържа качествен и количествен 

показател. 

(2)  Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър 

(4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“. 

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

качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт 

за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

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

по ал. 2. 

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ клас може да се изразяват 

само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по 

ал. 2. 

(6) На учениците от I, II, III клас включително не се поставят количествени оценки. 

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

индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които 

може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“. 

(8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната 

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

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

преустановява. 

Чл.51. /на осн. чл. 121 от ЗПУО/ Основните компоненти на оценяването, видовете и 

формите на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се 

определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците. 
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Раздел VII 

Завършване на клас, етап и степен на образование 

 

Чл.52. /на осн. чл. 122 от ЗПУО/ (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни 

оценки най-малко „среден (3)“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в 

училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни 

часове. 

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия 

клас. 

(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в 

следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, 

ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и 

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

Чл.53. /на осн. чл. 123 от ЗПУО/ (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб (2)“ по 

учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или 

модул при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

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

промяна на оценката, повтаря класа. 

Чл.54. /на осн. чл. 124 от ЗПУО/ (1) Учениците от I до ІІІ клас включително /за III клас – 

от учебната 2018/2019 година/, които не са усвоили компетентностите, заложени в 

учебната програма за съответния клас, както и учениците от III клас /учебна 2017/2018 

година/ и ІV клас, които имат годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет, не полагат 

изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, 

индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и възрастта им е съответната за 

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

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

форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната 

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

необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна 

година. 

Чл.55. /на осн. чл. 126 от ЗПУО/ (1) Ученик със специални образователни потребности 

не повтаря класа. 

(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има 

годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за 

личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна 

програма по съответния учебен предмет. 

(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма 

по учебния предмет, по който има оценка „слаб (2)“, през следващата учебна година той 

полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет. 
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Чл.56. /на осн. чл. 128 от ЗПУО/ (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III 

клас, се издава удостоверение за завършен клас. За учениците от III клас влиза в сила от 

учебната 2018/2019 година. 

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

ученическа книжка. 

Чл.57. /на осн. чл. 129 от ЗПУО/ (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, 

получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование. 

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

етап на основно образование. 

Чл.58. /на осн. чл.130 от ЗПУО/ (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват 

основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. 

Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на 

образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация. 

(2) Учениците по чл.49 ал.7 /чл.120, ал. 7 от ЗПУО/, завършили обучението си в VII клас, 

получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат 

обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение. 

Чл.59. /на осн. чл.139 от ЗПУО/ Учениците не може да повтарят успешно завършен клас 

и повторно да придобиват образование от една и съща степен в училищата, освен в 

случаите, предвидени в нормативен акт. 

Чл.60. /на осн. чл.140 от ЗПУО/ Условията и редът за завършване на определен клас и 

определен етап от степента на образование и за преминаване в следващ клас или етап от 

степента на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна 

година на съответния клас или етап – 15.09. 

Чл.61. /на осн. чл. 141 от ЗПУО/ (1) Изискванията към съдържанието на документите за 

завършен клас, етап или степен на образование се определят с държавния образователен 

стандарт за информацията и документите. 

(2) В документите за завършен етап от степента на образование и за завършено 

образование, се посочва съответното ниво от Националната квалификационна рамка и от 

Европейската квалификационна рамка. 

 

Раздел VIII 

План-прием. Постъпване и преместване на ученици 

 

Чл.62. /на осн. чл.142 от ЗПУО/ (1) Учениците постъпват в училище по реда и условията 

, определени с училищния план-прием. 

(2) Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в 

първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап. 

Чл.63. /на осн. чл.143 от ЗПУО/ (1) 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 
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спазване на държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на училищата. 

Чл.64. /на осн. чл. 145 от ЗПУО/ Приемането на учениците в I клас не може да се 

извършва въз основа на проверка на способностите им. 

Чл.65. /на осн. чл. 147 от ЗПУО/ Условията и редът за приемане и преместване на 

учениците от І до VІІ клас се определят с държавния образователен стандарт за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

Чл.66. /на осн. чл. 148 от ЗПУО/ (1) При преместването си учениците от І до VІІ клас 

включително не полагат приравнителни изпити. 

 

Глава четвърта 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

 

 

Чл.67. /на основание чл. 161 от ЗПУО/ (1) В училищното образование се ползват 

учебници и учебни помагала. 

(2) В училищното образование може да се ползват и учебни комплекти, одобрени от 

министъра на образованието и науката. Учебният комплект включва учебник и едно или 

няколко учебни помагала, създадени в единна система. 

Чл.68. /на осн. чл.162 от ЗПУО/ (1) За всяка учебна година в училище се използва 

утвърден от министърът на образованието и науката списък на познавателните книжки, 

учебниците и учебните комплекти за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

(2) Познавателните книжки и учебниците, които не са включени в списъка по ал. 1, не 

може да се използват в училищното образование. 

Чл.69. /на осн. чл.164 от ЗПУО/ (1) В училищното образование се осигуряват за 

безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти при условия 

и по ред, определени от Министерския съвет. 

(2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване 

на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в 

съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с 

Обществения съвет. 

(3) Учебниците и учебните комплекти извън ал. 1, както и учебните помагала, които ще 

използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по 

съответния учебен предмет или модул. 

 

Глава пета 

 

ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ 

УЧЕНЕТО 
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Чл.70. /на осн. чл.165 от ЗПУО/ (1) Признаването е официално писмено потвърждение 

на съответствието на завършени периоди от училищно обучение или на етапи и степени 

на образование и професионална квалификация в училища на чужда държава с тези в 

училищното образование в Република България. 

(2) Документи за завършени периоди на училищно обучение, степени на образование , 

издадени от училища на чужди държави, се признават при условия и по ред, определени 

с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

(3) Когато в процеса на признаване се констатира различие в системите за оценяване на 

резултатите от обучението, се извършва приравняване на оценките съобразно 

българската система за оценяване при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

Чл.71. /на осн. чл.166 от ЗПУО/ (1) Валидирането е оценяване и признаване на 

съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и 

информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на 

образование и/или за придобиване на професионална квалификация и издаване на 

съответния официален документ с цел: 

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

училищното образование; 

2. достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация; 

3. улесняване на достъпа до пазара на труда. 

(2) Неформално обучение е обучение, което се извършва като организирана дейност 

извън системата на предучилищното и училищното образование, но не води до 

завършване на клас, етап и степен на образование. 

(3) Информално учене е неинституционализирано, неорганизирано и 

несистематизирано натрупване на компетентности в живота на човека. 

(4) При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности само 

на лица, които нямат придобито основно образование. 

(5) При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности за 

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

степен на образование, на лице в задължителна училищна възраст, търсещо или 

получило закрила по Закона за убежището и бежанците, когато е невъзможно 

представянето на съответния документ за съответното лице. 

(6) При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности за 

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

степен на образование, на лице със специални образователни потребности, придобило 

съответния документ с оценки с качествен показател. 

Чл.72. /на осн. чл.167 от ЗПУО/ (1) При условията и по реда на тази глава може да се 

валидират компетентности: 

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

образование; 
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 2. по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в 

задължителните учебни часове за определен клас от основната степен на образование; 

 3. необходими за завършване на начален етап или на прогимназиален етап от 

основната степен на образование; 

(2) Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 е оценяване и признаване на съответствието на 

компетентностите с изискванията в съответната учебна програма и/или в държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

(3) Валидирането по ал. 1, т. 3 и 4 може да се извършва само след представяне на 

документ за предходен клас или етап. 

(4) Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 се извършва от избрано от лицето училище, което 

осъществява съответното обучение. 

(5) Валидирането по ал.1, т.1, 3 се извършва при условията и по реда на държавния 

образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

(6) Гражданите не може повторно да валидират компетентности, признати при 

условията и по реда на тази глава. 

Чл.73. /на осн. чл.168 от ЗПУО/ (1) Съответствието на компетентностите с изискванията 

за завършване на клас, етап или степен на образование се удостоверява със следните 

документи: 

 1. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или 

няколко класа, което дава право за издаване на документ за завършен клас, етап или 

степен при условия, определени с държавния образователен стандарт за информацията и 

документите; 

2. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на 

образование, което дава право за продължаване в следващ клас или за обучение за 

придобиване на професионална квалификация; 

3. удостоверение за валидиране на компетентности за начален етап на основната 

степен на образование, което дава право за продължаване в следващ етап на училищното 

образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация; 

4. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на 

образование, което дава право за продължаване в средната степен на образование или за 

обучение за придобиване на професионална квалификация; 

Чл.74. /на осн. чл.169 от ЗПУО/ (1) Училището може да организират и провеждат 

курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от 

прогимназиалния етап за лица, навършили 16 години. 

(2) Обучението в курсовете по ал. 1 се извършва по програми, утвърдени от министъра 

на образованието и науката, ориентирани към резултатите от обучението, определени с 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка за начален и за 

прогимназиален етап. 

(3) Лицата, преминали обучение в курс по ал. 1, полагат изпити при условията и по реда 

на държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 
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(4) На лицата, успешно положили изпитите по ал. 3, се издават съответно 

удостоверенията по чл. 168, ал. 1, т. 3, 4 или 5. 

 

 

Глава шеста 

УЧЕНИЦИ 

Раздел I 

Основни права и задължения 

Чл.75. /на осн. чл.171 от ЗПУО/ (1) Учениците имат следните права: 

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

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

4.да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

5.да получават библиотечно-информационно обслужване; 

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

си; 

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

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

професия; 

9.да участват в проектни дейности; 

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

избираемите и за факултативните учебни часове; 

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

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност; 

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

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

живота на общността; 

13.да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

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

училището чрез изграден Училищен съвет, в който влизат представители от всички 

паралелки. 

Чл.76. /на осн. чл.172 от ЗПУО/ (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 носи униформено облекло на територията на училището, на училищни празници и 

официални училищни мероприятия. 
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             4.1.Код на облеклото за учениците: 

             4.1.1.за официални празници  

- резидава блуза с къс/дълъг ръкав с емблемата на училището, 

- панталон (може и дънки- прави,  класически модел)-за момчетата,   пола- за момичетата; 

- черни/тъмносини обувки 

          4.1.2. за ежедневно носене: 

- резидава блузка с къс/дълъг ръкав с емблемата на училището 

- пуловер/суичър за момичета и момчета (личен избор) 

- клин- за момичетата; панталон/дънки за момичета и момчета( личен избор) 

- пола за момичетата и  къси панталонки до коляното за момчетата 

           4.1.3. за часовете по ФВС 

-  блузка; анцуг/суичър; клин/къси памучни панталонки; маратонки/спортни гуменки. 

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

и наркотични вещества; 

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

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

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

си книжка и бележника за кореспонденция; 

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

10.да спазват правилника за дейността на институцията; 

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

учебните часове; 

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

13. при влизане в дирекцията, учителската стая, учебен кабинет, ученикът е длъжен да 

почука, да поздрави и да поиска разрешение да остане. 

14. при влизане на директор, учител или длъжностно лице в класната стая учениците 

стават и поздравяват. 

15. дежурството на учениците се определя по система от класния ръководител. При 

отсъствие на дежурен, следващият по ред го замества. 

16. дежурният ученик е длъжен: 

1. да се грижи за почистване на дъската и осигуряване на нужните за часа пособия. 

Дежурните ученици следят за реда, докладват отсъстващите ученици на учителя в 

началото на часа и информират училищното ръководство при отсъствие на учител; 

2. в началото на смяната да уведомява заместник-директора и/или класния 

ръководител за установени повреди на материалната база.  

3. ученици от класа на дежурния учител по коридор участват в поддържането на 

вътрешния ред на етажа /по график/. 

 17. учениците от начален етап на обучение- I- IV клас нямат право да напускат 

училищния двор по никакъв повод в рамките на учебната смяна (освен в случаите на 
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подписана от родител декларация за съгласие и освобождаване от отговорност на 

преподавателите на класа или групата). 

18. до 30.09. на настоящата учeбна година да подвърже получените безплатни учебници 

и да ги съхранява в този вид до края на учебните занятия. При изгубен, скъсан, разрязан 

и негоден за употреба учебник ученикът/родителят/ възстановява учебника не по-късно 

от 30.06. на съответната учебна година. 

19. тетрадките, моливниците и другите пособия, които учениците ползват в училище, 

трябва да отговарят на техните възрастови особености; 

20.да опазват и поддържат материално-техническата база на училището във вида, който 

му е предоставена, и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и 

противопожарни норми; 

21. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в 

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

официални отношения; 

 22. в учебен час не се допуска ученикът да бъде с шапка на глава, шал и ръкавици;  

 23. да не напуска учебния час без разрешение на учителя; 

 24.да спазва училищните правилници, нормите на поведение в училище и обществото,  

да не нарушава дисциплината и реда, определени от учителя в учебния час; 

 25. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

 26. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 

при нанесени повреди и установяване на нарушителя, същият заедно с родител в 5-

дневен срок  се задължават да  възстановят щетите, а при невъзможност да се разкрие 

извършителя на щетата, заплащането й става със средства събрани от целия клас; 

 27. да изпълнява учебните си задължения и да не ползва вулгарни и нецензурни 

определения и квалификации, ругатни, както по отношение на съучениците си,така и по 

отношение на преподавателите и служителите в училище 

28. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия 

звънец; закъснение до 20 минути за първия учебен час се отбелязва с 1/2 отсъствие по 

неуважителни причини в предвидената за това графа на ел.дневника на класа; 

29. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на 

административното ръководство при отсъствие на учител; 

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

междучасията; 

31. при наличие на свободен час да не пречи на учебните занятия на другите ученици. 

32. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови 

материали като свои; 

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

34. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни); 
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35. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, 

както и по цялото движимо и недвижимо имущество; 

36. да не чупят контакти и ел. ключове. 

(2) Правилникът за дейността на училището при необходимост може да предвиди и други 

права и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на ЗПУО и 

Наредбите към него. 

Чл.77 /на осн. чл.173 от ЗПУО/ (1) Ученик е този, който е записан в училище за 

обучение за       завършване на клас. 

(2)  Ученик се отписва от училището, когато: 

 1. се премества в друго училище 

   2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по 

неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца; 

   3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи 

съответните изпити в три поредни сесии. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът  на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, 

регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето. 

(4) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

1. Подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, 

ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище; 

2. Издаване на служебна бележка от директора на приемащото училището до три 

работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика. 

3. Служебната бележка по ал. 4, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или 

ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се 

премества ученикът. 

4. До пет работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, 

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

на училищния учебен план.  

5. При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки 

за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, 

в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното 

управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът 

на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното 

управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се 

премества.  

6.Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед 

условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. 

Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие 

относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите 

приравнителни изпити, ако има такива. 
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7.В срока по ал. 6 директорът на приемащото училище информира писмено 

директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

            8.Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в 

заповедта на директора на приемащото училище. 

 

Раздел II 

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

 

Чл.78. /на осн. чл.174 от ЗПУО/ (1) Училището осигурява подкрепа за личностно 

развитие на учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и 

доставчиците на социални услуги. 

(2) Училището разработва и прилага цялостни 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 в училищното образование дейността се 

основава 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 в училищното образование дейността се основава на 

принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от 

тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.79. /на осн. чл. 175 от ЗПУО/ (1) Училището има Етичен кодекс на училищната 

общност, който се приема от представители на Педагогическия съвет, Обществения 

съвет и на Ученическия съвет. 

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

Чл.80. /на осн. чл.176 от ЗПУО/ (1) На учениците в училище се предоставя подкрепа за 

личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална 

среда за развиване на способностите и уменията им. 

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. 

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училище работят психолог 

, педагогически съветник, логопед, класни ръководители, преподаватели. 

Чл.81. /на осн. чл.177 от ЗПУО/ (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и 

допълнителна. 
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(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват в училище и/или в център за 

подкрепа за личностно развитие. 

Чл.82. /на осн. чл.178 от ЗПУО/ (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

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

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

учебни часове; 

4. консултации по учебни предмети; 

5. кариерно ориентиране на учениците; 

6. занимания по интереси; 

7. библиотечно-информационно обслужване; 

8. грижа за здравето; 

9. поощряване с морални и материални награди; 

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

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

12. логопедична работа. 

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

развитие. 

Чл.83. /на осн. чл. 179 от ЗПУО/ Екипната работа между учителите и другите 

педагогически специалисти включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри 

практики при работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността 

на педагогическите подходи. 

Чл.84. /на осн. чл.180 от ЗПУО/ Кариерното ориентиране в училищното образование 

включва взаимно допълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, 

посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния 

самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на 

връзка между училището и пазара на труда. 

Чл.85. /на осн. чл.181 от ЗПУО/ Заниманията по интереси се организират за развитие на 

способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в 

областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и 

здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. 

Чл.86. /на осн. чл.182 от ЗПУО/ Библиотечно-информационното обслужване се 

осигурява чрез Информационен център – библиотека и гарантира свободен достъп до 

информация на учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и 

в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и 

ползване на информация. 

Чл.87. /на осн. чл.183 от ЗПУО/ Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на 

достъп на децата и учениците до медицинско обслужване и програми за здравно 

образование и за здравословен начин на живот. 

Чл.88. /на осн. чл.184 от ЗПУО/ (1) Децата и учениците се поощряват с морални и с 

материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по 
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интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед може 

да учредява награди за децата и учениците. 

(3) Наградите за децата и учениците са определени с процедура за условия и ред в 

приложение към настоящия Правилник 

Чл.89. /на осн. чл.185 от ЗПУО/ (1) Училището осъществява дейности по превенция на 

тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички 

участници в образователния процес. Сформиран е Училищен координационен съвет за 

справяне с тормоза, който  работи по утвърден от Министъра на образованието и науката 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ОУ 

„Христо Ботев“, кв.Долно Езерово, гр.Бургас и отговаря за планиране, проследяване и 

координиране на усилията за справяне с тормоза. Сформирана е училищна комисия за 

превенция по закрила в случаи на деца,  жертви на насилие или в риск от насилие и при 

кризисна ситуация. 

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

подчинени на обща училищна политика, която включва: 

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.90. /на осн. чл.186 от ЗПУО/ (1) Видовете и съдържанието на дейностите по 

мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и 

включва: 

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; 

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.91. /на осн. чл.187 от ЗПУО/ (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие 

включва: 

 1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 
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 2. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти; 

 3. 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. 

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

Чл.92. /на осн. чл.188 от ЗПУО/ (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа 

на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за 

личностно развитие в училище. 

(2)  Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл.90 ал.1 /чл. 187, ал. 1, 

т. 1 от ЗПУО/. 

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

определено дете или ученик по чл.90 /чл. 187, ал. 2 от ЗПУО/. 

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

психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и 

други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите 

за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

(5)  Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 

необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото 

образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл.93. /на осн. чл.189 от ЗПУО/ Екипът за подкрепа за личностно развитие в училище: 

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

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

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

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

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

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

за приобщаващото образование. 

Чл.94. /на осн. чл.191 от ЗПУО/ Условията и редът за осигуряване на общата и на 

допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Чл.95. /на осн. чл.192 от ЗПУО/ (1) Училището е длъжно да приема деца и ученици със 

специални образователни потребности. 
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(2) В паралелка в училище може да се обучават до три деца и ученици със специални 

образователни потребности. 

Чл.96. /на осн. чл. 193 от ЗПУО/ (1) В училище обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител 

съобразно потребността на детето и ученика. 

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

със специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове за 

ресурсно подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

 

Раздел ІІІ 

Санкции на учениците 

 

Чл.97. /на осн. чл.199 от ЗПУО/ (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този 

Правилник за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за 

въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение 

на учениците може да се налагат следните санкции: 

 1. забележка; 

 2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

 3. предупреждение за преместване в друго училище; 

 4. преместване в друго училище; 

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

го отстрани до края на учебния час. 

(3)  Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да 

участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 

отстраняването му. 

(4)  Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на 

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

проблемното поведение и се уведомява родителят. 

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

преодоляване на проблемно поведение. 

(6)  Мерките по ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго 

училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците в класовете от 

началния етап. 

(7)  Санкциите „преместване в друго училище“ се налага за тежки или системни 

нарушения. 

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

или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 
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Чл.98. /на осн. чл.201 от ЗПУО/ (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече 

от една санкция по чл.96 ал. 1. Мерките по 96, ал. 2 и 3 се налагат независимо от 

санкциите по чл.96, ал. 1. 

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните 

особености на ученика. 

Чл.99. /на осн. чл.202 от ЗПУО/ (1) Санкциите са срочни. 

(2)  Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3)  Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, 

„предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ са 

наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от 

началото на следващата учебна година. 

Чл.100. /на осн. чл.203 от ЗПУО/ (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга 

паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано 

писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед 

на директора по предложение на педагогическия съвет. 

(2) Мярката по 96, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

Чл.101. /на осн. чл. 204 от ЗПУО/ (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите 

по чл. 97, ал. 1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 97, ал. 

1, т. 3 – 5 – и съответните териториални структури за закрила на детето. 

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

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

всички действия лично, но със съгласието на родителите си. 

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

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

Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на 

педагогически съветник. 

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

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

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5)  Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 97 се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.102. /на осн. чл.205 от ЗПУО/ (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-

дневен срок от предложението по чл.99. 

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

й. 

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

му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника 

на регионалното управление на образованието. 

Чл.103. /на осн. чл. 206 от ЗПУО/ (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата 

книжка и в бележника за кореспонденция на ученика. 
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(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава 

обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на 

началника на регионалното управление на образованието. 

(3)  При налагане на мярката по чл.97 ал. 2 ученикът няма право да напуска територията 

на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката 

училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и 

социалните им умения за общуване. 

Чл.104. /на осн. чл.207 от ЗПУО/ (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който 

са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. 

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

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

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

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

 

Глава седма 

РОДИТЕЛИ 

Чл.105. /на осн. чл.208 от ЗПУО/ (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 бележникът за 

кореспонденция. 

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

на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката. 

Чл. 106. /на осн. чл.209 от ЗПУО/ Родителите имат следните права: 

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

децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за 

приобщаването им към общността; 

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

другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно 

за двете страни време; 

3.  да се запознаят с училищния учебен план 

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

въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика; 

5.  най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с 

личностното развитие на децата им; 

6.  да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 

7.  да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището 

Чл.107. /на осн. чл.210 от ЗПУО/ (1) Родителите имат следните задължения: 
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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 в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в 

друго населено място или училище; 

3.  редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната 

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

4.  да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от 

страна на детето и ученика; 

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

изграждането на умения за учене през целия живот; 

6.  да участват в родителските срещи; 

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

специалист в подходящо за двете страни време. 

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

гарантират постигането на целите на образованието, 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. 

 

Глава осма 

УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОР И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Раздел І 

Общи положения 

 

Чл.108. /на осн. чл.211 от ЗПУО/ (1) Учителите, директора, както и заместник-

директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически 

специалисти. 

(2) Педагогически специалисти са и психолозите, педагогическите съветници, 

логопедите, 

(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции свързани с 

обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците в училище. 

 

Раздел ІІ 

Права и задължения 

 

Чл.109. /на осн. чл.219 от ЗПУО/ (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния 

процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО; 

mailto:d_ezerovo@abv.bg


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО,  

ГР.БУРГАС, ул. „П.Д.ПЕТКОВ“ № 28,  

 тел.056/580179, 056/580202,факс: 056/580202 

e-mail: d_ezerovo@abv.bg; http://schoolde.weebly.com

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

 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на 

служебните си задължения; 

 5. да повишават квалификацията си; 

 6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

(2)  Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

 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 всички други дейности, организирани от училището; 

 3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите 

участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни; 

 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на училището 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. 

(4)  При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, 

заместник- директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от 

училището имат право на представително облекло за всяка календарна година при 

условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и 

науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло 

се осигуряват от бюджета на съответната институция. 

(5)  Педагогическите специалисти, които работят в населено място извън 

местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за 

транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота 

в размер, при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на 

образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. 

(6)  При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които 

през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 

специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата 

на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на 

обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни 

заплати. 

Чл.110. /на осн. чл.220 от ЗПУО/ (1) Педагогически специалист не може да извършва 

срещу заплащане обучение или подкрепа на деца и ученици, с които работи в училището, 

ако това заплащане е от името и за сметка на учениците. 

(2)  Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на 

изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял 
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ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от 

името и за сметка на децата и учениците. 

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист 

подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу 

заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година 

е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 82 и чл.91 на деца и ученици и че 

това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в детската 

градина или училището в същия период. 

(4)  Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава 

декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу 

заплащане от тях или от родителите им. 

(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на 

декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание 

педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на 

труда. 

 

Раздел ІІІ 

Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти 

 

Чл.111. /на осн. чл.221 от ЗПУО/ (1) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно 

да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и 

повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците. 

(2)  Директорът на училището е длъжен да осигури необходимите условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

Чл.112. /на осн. чл.222 от ЗПУО/ (1) Повишаването на квалификацията на 

педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се 

удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

(2) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по 

програми на в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. 

Чл.113. /на осн. чл.223 от ЗПУО/ (1) Повишаването на квалификацията на 

педагогическите специалисти може да се организира от училището чрез обмяна на добри 

практики в различни форми, както и по международни и национални програми. 

Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не 

се присъждат квалификационни кредити. 

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията в не 

по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Чл.114. /на осн. чл.224 от ЗПУО/ (1) Повишаването на квалификацията се осъществява 

по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с 
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професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на 

педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с 

националната, регионалната, общинската и училищната политика. 

(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е 

насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на 

образователните им резултати. 

Чл.115. / на осн. чл.226 то ЗПУО/ (1) Постигнатите компетентности се отразяват в 

професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио 

се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които 

доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, 

професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му 

израстване, както и постигнатите резултати с учениците. 

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист. 

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

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Раздел ІV 

Кариерно развитие на педагогическите специалисти 

 

Чл.116. /на осн. чл.227 от ЗПУО/ (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване 

на компетентности при последователно заемане на учителски или при придобиване на 

степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието. 

(2) Учителските длъжности са: 

 1. учител, 

 2. старши учител, 

 3. главен учител. 

(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна 

степен, както и резултатите от атестирането им. 

(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално- 

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на 

педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. 

(5) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 на педагогическите 

специалисти се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Чл.117. /на осн. чл.228 от ЗПУО/ (1) Атестирането е процес на оценяване на 

съответствието на дейността на учителите, директора и другите педагогически 

специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, 
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както и със стратегията за развитие на училището, а за директорите – и на управленската 

му компетентност. 

(2) Атестирането на учителите, директора и другите педагогически специалисти се 

извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, 

съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват: 

 1.представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е 

различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на 

образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директора; 

 2.представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и 

на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически 

специалисти. 

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

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

процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване 

за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически 

специалист. 

(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с 

атестационната комисия: 

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

 2.изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия 

ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист; 

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

организационна подкрепа; 

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

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

подкрепа. 

(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след 

предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3. 

(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се 

освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. 

Раздел V 

Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти 

 

Чл.118. /на осн. чл.246 от ЗПУО/ (1) Педагогическите специалисти се поощряват с 

морални и материални награди за високи постижения в училищното образование. 
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(2) Награди за педагогическите специалисти на национално, съответно на регионално 

ниво. 

Чл.119. /на осн. чл.247 от ЗПУО/ (1) Педагогическите специалисти може да бъдат 

награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със 

заповед на работодателя си. 

(2) Отличията и наградите по ал. 1 се определят с процедура за условия и ред с 

приложения към настоящия правилник. 

 

Глава девета 

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ 

 

Чл.120. /на осн. чл.248 от ЗПУО/ (1) Документите в системата на училищното 

образование се създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния 

образователен стандарт за информацията и документите. 

(2) Държавният образователен стандарт по ал. 1 урежда: 

 1.видовете документи в системата на училищното образование; 

 2.изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1; 

 3.условията и реда за водене на информационни регистри; 

 4.условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с 

фабрична номерация; 

 5.документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид. 

Чл.121. /на осн. чл.249 от ЗПУО/ (1) Документите, издавани или водени от училището, 

се попълват на български книжовен език с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО. 

(2) Документите в училище се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен 

вид. 

(3) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на 

документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния 

архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, 

съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и 

общински институции, приета с ПМС № 41/2009г. 

 

Глава десета 

УПРАВЛЕНИЕ 

Раздел I 

Огран за управление 

 

Чл.122. /на осн. чл.257 от ЗПУО/ (1) Орган за управление и контрол в училищното 

образование е директорът. 
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(2) Директорът управлява и представлява ОУ „Христо Ботев“ - Бургас. 

Чл.123. /на осн. чл.258 от ЗПУО/ (1) Директорът на училището 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. 

Чл.124. /на осн. чл.259 от ЗПУО/ (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. 

Чл.125. /на осн. чл.260 от ЗПУО/ При управлението и контрола на учебната и 

административно- стопанската дейност директорът се подпомага от един или няколко 

заместник-директори. 

Чл.126. /на осн. чл.261 от ЗПУО/ (1) При отсъствие на директора 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. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от 

съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО. 

 

Раздел II 

Педагогически съвет 

 

Чл.127. /на осн. чл.262 от ЗПУО/ (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване 

на основни педагогически въпроси в училището е педагогическия съвет. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и 

заместник- директорите без норма на преподавателска работа. 

(3) Директорът е председател на педагогическия съвет. 

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

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което 

обслужва училището, ученици, както и други лица. 

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

кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на 

заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна 

информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 

Чл.128. /на осн. чл.263 от ЗПУО/ (1) Педагогическият съвет в училището: 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 
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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 правилник случаи; 

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

13. определя ученически униформи; 

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

училищната общност; 

15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за 

личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда 

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

(3) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на 

училището. 

 

Глава единадесета 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 129. /на осн. чл. 265 от ЗПУО/ (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на 

развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. 

Чл. 130. / на осн. чл.266 от ЗПУО/ (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой 

членове - 5 и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима 

представители на родителите на деца и ученици от училището. 

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора. 

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.131. /на осн. чл.267 от ЗПУО/ (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-

малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната 

година. 

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват 

поне трима представители на ученическото самоуправление. 
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(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на 

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

заинтересовани лица. 

Чл.132. /на осн. чл.268 от ЗПУО/ (1) Директорът на училището има право да присъства 

на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

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

сведения и документи, необходими за дейността му. 

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

обществения съвет за свикването му. 

Чл.133. /на осн. чл.269 от ЗПУО/ (1) Общественият съвет в училището: 

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

директора за изпълнението й; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл.128 

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 училището, външното оценяване и 

инспектирането му; 

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 директора 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.69 на учебниците и учебните 

комплекти; 

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

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

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

мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им 

разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно 

решение. 

Чл.134. /на осн. чл.270 от ЗПУО/ Условията и редът за създаването, устройството и 

дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на 

образованието и науката. 

 

Глава дванадесета 
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 

Чл.135. /на осн. чл.271 от ЗПУО/ (1) Управление на качеството е непрекъснат процес на 

организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на 

дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището. 

(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на 

подобрения в работата на училището се извършва при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. 

(3)  Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране. 

(4) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането 

– при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за 

инспектирането на детските градини и училищата. 

Чл. 136. /на осн. чл.272 от ЗПУО/ Самооценяването е насочено към изготвяне на 

вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, 

процедури и критерии, определени от училището. 

Чл.137. /на осн. чл.273 от ЗПУО/ (1) Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна 

независима експертна оценка на качеството на предоставяното от училището 

образование в определен момент на дейността му и определяне на насоките за 

подобряване. 

(3) На всеки 5 години се извършва поне по една инспекция на училището. 

(4) Директорът и всички служители в училището са длъжни да оказват съдействие на 

инспекторите при осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи 

помещения и технически средства за извършване на инспекциите. 

 

Глава тринадесета 

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 

 

Раздел I 

Финансиране 

 

Чл.138. /на осн. чл.280 от ЗПУО/ (1) Дейностите в училище се финансират със средства 

от бюджета на Община Бургас, европейски фондове и програми и други източници 

/национални програми, дарения и др./. 

(2) Собствените приходи на училището. 

Чл.139. /на осн. чл.283 от ЗПУО/ (1) Средствата за подпомагане на равния достъп и за 

подкрепа за личностно развитие включват: 

1. закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно 

ползване и за училищната библиотека; 
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2. целодневна организация на учебния ден и хранене; 

3. дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие; 

4. дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие; 

5. дейности, свързани с ученическия отдих и спорт; 

6. реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за 

намаляване броя на преждевременно напусналите; 

8. подкрепа за ученици с изявени дарби; 

9. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование. 

Чл.140. /на осн. чл.284 от ЗПУО/ (1) Средствата за развитие на училището включват: 

1. разходи за подобряване на материалната база; 

2. средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати; 

3. средства за развитие и за подпомагане на педагогическите специалисти по чл.109 от 

Правилника за дейността; 

4. библиотечно-информационно осигуряване; 

5. други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователния 

процес. 

(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят на училището при високи, ниски или 

повишаващи се образователни резултати и се използват, както следва: 

1. при високи, както и повишаващи се образователни резултати - по преценка на 

институцията средствата се използват за допълнително финансиране на дейностите им 

и/или за поощряване на педагогическите специалисти; 

2. при ниски образователни резултати - целево за реализиране на програми или отделни 

мерки за повишаване на образователните резултати. 

(3) Средствата по ал. 1, т. 2, предоставени при ниски образователни резултати, се 

разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител 

с бюджет и не може да се използват за повишаване на възнаграждения на 

педагогическите специалисти. 

(4) Образователните резултати по ал. 2 се определят по методология, утвърдена с 

държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Задължителен 

елемент от методологията е оценката от инспектирането, а за училищата - и резултатите 

от обучението. 

(5) Условията и редът за разпределение на средствата по ал. 1 се определят от 

Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за 

финансиране от съответния европейски фонд или програма. 

Чл.141. /на осн. чл.289 от ЗПУО/ (1) ОУ „Христо Ботев“ – Бургас като общинско 

училище прилага система на делегиран бюджет, която дава право на директора на 

училището: 

1. на второстепенен разпоредител с бюджет; 

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между 

дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 

3. да се разпорежда със средствата на училището; 
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4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, 

преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на 

учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в 

подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план. 

(2) Директорът на училището може да реализира собствени приходи при управление на 

ползваната общинска собственост. 

Чл.142. /на осн. чл.290 от ЗПУО/ Училището прилага система на делегиран бюджет, 

публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението 

му. 

Чл.143. /на осн. чл.291 от ЗПУО/ Директорът представя на обществения съвет и пред 

общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на 

бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие. 

Чл.144. /на осн. чл.293 от ЗПУО/ Собствените приходи на училището са: 

1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи; 

2. приходите от права на интелектуална собственост; 

3. приходите от реализация на продукция и услуги от практическо обучение; 

4. приходите от дарения и завещания; 

5. други приходи, определени с нормативен акт. 

Чл.145. /на осн. чл.295 от ЗПУО/ (1) В случай че просрочените задължения училището, 

надвишат 20 на сто от утвърдените разходи в годишен размер, директорът носи 

дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. Предложението за налагане на 

дисциплинарно наказание се прави от финансиращия орган. 

(2) В случаите по ал. 1 в едномесечен срок от установяване на превишението, когато е 

наложено дисциплинарно наказание, директорът съставя и изпълнява програма за 

оптимизация на разходите и преодоляване на недостига, която се утвърждава от 

финансиращия орган. 

Чл.146. /на осн. чл.298 от ЗПУО/ Издръжката на децата в училище се осигурява със 

средства от общинския бюджет. 

Чл.147. /на осн. чл.300 от ЗПУО/ (1) В системата на училищното образование се събират 

такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, за: 

1. признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на 

образование издаден от училища на чужди държави и за издаване на удостоверение; 

таксата се определя в зависимост от признавания етап на училищно обучение, степента 

на образование и включва разходите за проверка на документите и за извършване на 

експертна оценка за съпоставяне продължителността на обучението, вида на училището, 

в което е извършено обучението, и учебните предмети с изискванията на нормативните 

актове и учебните планове и програми, действащи в системата на училищното 

образование; 

2. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално 

учене; таксата се определя в зависимост от вида на валидирането и включва разходите за 

проверка на внесените документи и за провеждане на изпитването; 
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3. провеждане на курсове за ограмотяване, курсове за придобиване на компетентности 

за завършен прогимназиален етап таксата включва разходите за обучение и за 

провеждане на изпитването; 

4. обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст; 

таксата включва разходите за обучение. 

(2) Приходите от таксите постъпват по бюджета на училището. 

(3) Таксите по ал. 1 не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в 

задължителна училищна възраст. 

 

Раздел II 

Имущество 

 

Чл.148. /на осн. чл.302 от ЗПУО/ ОУ „Христо Ботев“ кв. Долно Езерово, гр.Бургас е 

публична общинска собственост. 

 

Глава четиринадесета 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.149. /на осн. чл.347 от ЗПУО/ (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи 

на задължително училищно образование в училище, се наказват с глоба в размер от 50 

до 150 лв. 

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително 

училищно образование, записани в дневна или комбинирана форма на обучение в 

училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. 

(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение 

по чл.53 се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. 

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 

500 лв. 

(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни 

лица, определени от кмета на общината. 

(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от 

него длъжностно лице. 

(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община 

и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за 

развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие. 

 

Правилникът за дейността на ОУ „Христо Ботев“ – Бургас е приет на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № 12 / 12.09.2022 г., утвърден със Заповед № 682/ 

12.09.2022 г. на Директора и подлежи на актуализация при необходимост. 
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Приложение № 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

Утвърждава се със Заповед на Директора. 

№ Ред Срок  Отговорник 

1 Въвеждане на Дневник за 

случаите на тормоз. 

15 септември Председател на 

Координационния  

съвет 

2 Запознаване на 

Педагогическия и 

Непедагогическия персонал с 

формите на насилие и с 

Механизъм за противодействие 

на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище. 

до края на м. 

септември 

Председател на 

Координационния           

съвет 

3 Запознаване на ученици и 

родители с формите на 

насилие и с Механизъм за 

противодействие на 

училищния тормоз между 

децата и учениците в 

училище. 

Родители – на 

родителска 

среща за 

началото на 

учебната 

година  

м . септември 

Ученици – в Час 

на класа  

м. септември 

Класни ръководители 

4 Извършване на оценка на 

тормоза между учениците в 

училище чрез анонимен 

Въпросник. 

В Час на 

класа първата 

седмица на м. 

октомври 

Класни ръководители 

5 Анализ и обобщаване на 

резултатите от оценката в 

резултат 

на изследването. 

до средата на м. 

октомври 

Класни ръководители 

6 Запознаване на месец октомври Класни ръководители 

Ред за запознаване на персонал, ученици и родители с 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище 
на основание Заповед № РД-09-5906/28.12.2017г. на Министъра на образованието и 

науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище и приложенията към него 
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заинтересованите  страни с 

обобщените резултати и 

обсъждане на 

необходимостта от  

предприемане  

на конкретни мерки и действия 

7 Създаване на единни Правила 

за задълженията на всички 

служители,свързани със 

случаите на тормоз. 

до края на м. 

октомври 

Председател на 

Координационния 

съвет 

8 Разработване на План за 

противодействие на тормоза 

и насилието между децата и 

учениците за учебната 

2021/2022 година, въз основа 

на установените и 

анализирани резултати от 

изследването /утвърждава се 

със Заповед на Директор/. 

месец октомври 29.10.2022г. 

Председател на 

Координационния 

съвет 

9 Извършване на оценка на 

тормоза и насилието между 

децата и учениците в училище 

чрез Въпросник за учениците 

от II – VII клас в Час на класа. 

до 29.05.2023г. 

за Начален                                      етап 

до 16.06.2023г. – 

V,VI клас   до 

30.06.2023г. – 

VII клас за 

Прогимназиален 

етап 

Класни ръководители  

10 Анализ и обобщаване на 

резултатите от оценката в 

резултат на изследването 

до 29.05.2023г. 

за Начален етап 

до 30.06.2023г. 

за 

Прогимназиален 

етап 

Класни ръководители  

 

11 Изготвяне на Годишен 

отчетен доклад на 

Координационния съвет до 

Директора. 

30.06.2023г. Председател на 

Координационния 

съвет 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Единните училищни правила са създадени във връзка с прилагане на Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“. Те са неизменна част 

от дейностите по превенция, които се предприемат на равнище институция. Тяхната цел 

е прилагане на цялостен училищен подход за недопускане на тормоз и прояви на насилие 

сред учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията на такива. 

 

Правилата гласят следното: 

1. В ОУ „Христо Ботев“ всички участници в училищния живот се уважават взаимно 

(ученици, учители, ръководство, родители, непедагогически персонал). 

2. Всички дават най-доброто от себе си, за да поддържат позитивен психологически 

климат и конструктивни отношения в дух на взаимно разбиране, сътрудничество 

и толерантност. 

3. Всички в училище изпълняват съвестно и отговорно своите конкретни 

ангажименти по превенцията и справянето с училищния тормоз. Те са следните: 

 

3.1. Задължения на учениците: 

 Учениците изпълняват задълженията си според Правилника за вътрешния ред 

в училището. 

 Учениците активно участват в изграждането на общоучилищна култура на 

вежливи и толерантни взаимоотношения и допринасят с поведението си за 

изграждането на училищната общност. 

 Учениците не толерират насилието и тормоза и незабавно информират за 

наличие на подобни прояви. 

 С оглед обхващане на местата, където според оценката се осъществява 

тормоз, могат да участват по график след заявено желание в дежурствата в 

междучасията. 

 

3.2. Задължения на персонала: 

3.2.1. Училищен координационен съвет: 

Правила за здълженията на всички служители , 

свързани със случаите на тормоз 
на основание Заповед № РД-09-5906/28.12.2017г. на Министъра на образованието и 

науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище и приложенията към него 
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 Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво 

училище. Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни 

ценности, правила и последици. 

 Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване 

на случаите на тормоз. 

 Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата. 

 Подпомага класните ръководители с материали или консултации със 

специалисти, съдейства за организиране на периодични обучения на 

учителите по темата за насилието. 

 Всяка година извършва оценка на ситуацията в училище чрез различни анкети 

и методики и я представя пред Педагогически съвет. 

 Съхранява протоколите за докладване на случаи на насилие. 

3.2.2. Класни ръководители: 

 В началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на 

тормоза и насилието. С помощта на учениците приемат ценности, правила и 

последици при прояви на насилие. Постерите с приетите ценности, правила и 

последици се поставят на видно място в класната стая. 

 Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз. 

 Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените 

процедури и приетите правила и последици. 

 За всеки инцидент или проява на насилие попълват протокол, който предават 

на председателя на УКС. 

 Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от 

класа им. 

 Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като 

могат да привличат различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на 

насилието, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни и др. Информират учениците за Националната 

телефонна линия за деца 116 111. 

 Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите 

правила и процедури. Съдействат за включването им в дейностите на ниво 

училище. 

 

3.3.3. Учители, които не са класни ръководители: 

 Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно. 

 Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на 

сътрудничество и взаимопомощ. 

 Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за 

случаи на тормоз над ученици. 

 Познават правилата и последствията на класа, прилагат ги и изискват от 

учениците да ги прилагат. 

3.3.4. Дежурни учители: 

 Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство. 
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 Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на 

дежурството им. 

 Оказват съдействие на охраната при установени от тях нарушения на ученици 

и докладват на училищното ръководство, като попълват протокол, отразяващ 

инцидента. 

3.3.5. Непедагогически персонал: 

 Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните 

помещения, за които отговарят. 

 Познават основните принципи на действие в ситуации на тормоз и ги 

прилагат. 

 Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител, 

заместник-директор, директор. 

3.3.6. Ръководство: 

 Ръководството на училището създава необходимите условия и предпоставки 

за изграждане на позитивен психосоциален климат и конструктивни 

взаимоотношения в дух на толерантност, сътрудничество и партньорство. 

 Контролира дейностите по превенция на насилието и тормоза и интервенция 

в случаите на тормоз. 

 Осъществява взаимодействие с извънучилищни институции и организации, 

имащи отношение към проблема. 

 Насърчава и поощрява просоциалното поведение и добрите взаимоотношения 

чрез подходящи форми – грамоти, организиране на конкурси, инициативи, 

форуми, кампании и пр. 

3.3.7. Родители: 

 Провеждат задълбочени разговори по темата за тормоза и насилието със 

своите деца. 

 Следят за признаци на упражнен тормоз и насилие над децата си. 

 Незабавно уведомяват училищните власти, ако станат свидетели на прояви на 

тормоз и насилие. 

 Активно се включват в мероприятията, организирани на ниво клас и на ниво 

училище във връзка с превенцията на тормоза и насилието. 

 Участват в тематични родителски срещи, форуми и други училищни и 

извънучилищни дейности. 

 Отправят предложения и при възможност подпомагат ресурсното 

осигуряване на прилагането на Механизма за противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

 С оглед обхващане на местата, където според оценката се осъществява 

тормоз, могат да се включват по график в дежурствата в сградата на 

училището и училищния двор, в дейностите по посрещане и изпращане на 

учениците и др.  

 

4. Процедура за информиране и съобщаване на случаи на тормоз 
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 Дете, жертва на тормоз – уведомява класния ръководител 

 Дете, упражнило тормоз - уведомява класния ръководител 

 Деца, които помагат и подкрепят тормоза – уведомява класния 

ръководител 

 Дете – наблюдател -  уведомява класния ръководител 

 Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа 

форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа 

5. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на тормоз 

 

Всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация на тормоз или за която 

е получил сигнал /от ученик, родители  или друг служител от училището/ е 

длъжен да се намеси , за да  прекрати ситуацията на тормоз. 

 
Действия в случаи на тормоз: 

Ниво на тормоз Отговор на училището Документиране Процедура за интервенция 

Първо – ниско 

Нарушаване на 

правилата 

Действията се предприемат от 

класния ръководител, като се 

осъществява педагогическа 

работа – индивидуално, за група 

ученици или за целия клас. При 

повторение на насилственото 

поведение или ако един и същ 

ученик е тормозен 

нееднократно, тогава се 

предприемат действия, 

предписани  за ситуации нива 

две или три 

Ситуациите от 

първо ниво не се 

документират 

1. Откриване на ситуация на 

тормоз- подробно информиране 

за случилото се от всички 

участници. 

2. Прекратяване на ситуацията и 

успокояване на всички 

участници. 

3.Уведомяване на родителите. 

4.Консултации – предприемане 

на индивидуални разговори с 

участниците. 

5. Мерки и действия от страна на 

класния ръководител за намиране 

на решения. 

6. Мониторинг на предприетите 

мерки и действия. 

Второ – повтаряне 

на едни и същи 

нарушения на 

правилата или с по 

– сериозни 

последици 

Действията се предприемат  

от класния ръководител, 

училищния психолог, 

представител на 

Координационния съвет, 

директор и родител. УКС прави 

оценка на риска и се инициира 

индивидуална работа по случая 

Ситуацията се 

документира в 

Училищен дневник 

със случаи и 

управление на 

информацията 

1. Откриване на ситуацията 

2. Прекратяване на ситуацията и 

успокояване на всички 

участници. 

3. Уведомяване на ОЗД и /или 

полиция по преценка. 

Уведомяването е задължително и 

незабавно в случаи на сексуален 

тормоз. 

4. Уведомяване на родителите. 

5. Консултации 

6.Мерки и действия – работа на 

УКС 

7. Мониторинг на предприетите 

мерки и действия. 

Трето – 

злоупотреба 

със сила и при 

Незабавно се уведомява 

ОЗД и /или 

полицията.Действията се 

Ситуацията се 

документира в 

Училищен 

1. Откриване на ситуация 

на тормоз и незабавно 
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екстремни 

ситуации, в 

които 

съществува 

опасност за 

живота 

предприемат от  директор 

заедно с УКС със 

задължителното участие 

на родителите и 

компетентните власти – 

ОЗД, полиция, център за 

социална работа, здравни 

центрове и др.  

Отговорът на училището 

може да е насочване към 

полиция , ОЗД, община, 

съставяне на протокол за 

тормоз, включване на 

учениците в допълнителни 

програми 

дневник със 

случаи и 

управление на 

информацията. 

Предприема се 

интензивна 

работа, 

включваща 

всички 

участници, 

оценка на 

потребностите и 

план за 

действие и се 

инициират 

процедури в 

съответствие 

със закона 

уведомяване на ОЗД и /или 

органите на полицията. 
2.  Прекратяване на ситуацията и 

успокояване на всички 

участници. 

3. Уведомяване на родителите 

4. Консултации – индивидуални 

разговори с участниците. 

5.Мерки и действия от страна на 

УКС, интензивна работа по 

случая и насочване към други 

служби и /или услуги от страна 

на директора. 

6. Мониторинг на предприетите 

мерки и действия. 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

Приемат се на заседание на Педагогическия съвет. 

На основание чл.12 ал.2 от ЗПУО изборът на Формата на обучение за малолетни 

се извършва от родителите, а за непълнолетни – от учениците със съгласието на 

техните родители. 

 

№ Форма на обучение Процедура 

1 Дневна Организира се по реда на училищния прием по 

класове и паралелки в часове през учебния ден и 

включва: 

- обучение на учениците по учебни предмети или 

модули; 

- дейности по целодневна организация на учебния 

ден; 

- спортни дейности; 

- Час на класа. 

2 Индивидуална Организира се за: 

- ученици, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ не могат да 

се обучават в Дневна форма за повече от 30 

последователни учебни дни; 

- ученици с изявени дарби; 

- ученици със Специални образователни 

потребности. 

Условия и ред: 

1. Заявление до Директора. 

2. Заповед на Директора. 

3. Индивидуален учебен план. 

4. Изготвят се: седмично разписание, 

утвърдено от Директора. 

5. Учениците се записват в определен клас и 

паралелка. 

6. Индивидуалните учебни часове се провеждат в 

училище, в домашни условия и/или в център за 

подкрепа на личностно развитие. 

Форми на обучение в ОУ „ Христо Ботев“ кв. Долно 

Езерово гр. Бургас 
регламентирани в чл.39 до чл.46 от Правилника за дейността на училището, във 

връзка с чл.12, чл.106, чл.107, чл.108, чл.111, чл.112, чл.114, чл. 115а и чл.116 от 

ЗПУО и чл.30 до чл.33, чл.36, чл.37, чл.39 от Наредба №10/01.09.2016г. за 

организация на дейностите в училищното образование. 
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Текущо оценяване и/или изпити за определяне на 

срочна или годишна оценка. 

3 Комбинирана Организира се за: 

- ученик със специални образователни 

потребности – съобразно индивидуалното 

развитие на ученика, което води до трудности в 

обучението при условията на дневна форма на 

обучение; 

- ученик с изявени дарби. 

Условия и ред: 

1. Заявление от родител. 

2. Заповед на Директора за създаване на екип. 

3. Оценка на екипа за установяване 

необходимостта от организиране на 

комбинирана форма, от разработване на 

Индивидуален учебен план и индивидуални 

учебни програми за обучение на ученика, 

както и учебните предмети, по които ще се 

осъществява индивидуалното обучение. 

4. Индивидуалното обучение се провежда за не 

повече от 30% от броя на учебните часове по 

учебните предмети от съответния учебен план, 

по който се извършва обучение в комбинирана 

форма. 

5. Заповед на Директора за утвърждаване на 

Индивидуалния учебен план и индивидуалните 

учебни програми за комбинирана форма на 

обучение. 

6. Седмично разписание, съгласувано с родител, 

утвърдено от Директор. 

7. Индивидуалното обучение включва учебни 

часове и оценяване на компетентностите на 

учениците чрез текущи 

проверки. 

4 Самостоятелна Организира се за: 

- ученици, в задължителна училищна възраст, 

които по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, не могат да се обучават в 

дневна форма; 

- ученици с изявени дарби; 

- лица, навършили 16 години. 

Условия и ред: 

1.Заявление за записване. 

2. Прилага се избран от ученика утвърден 

Училищен учебен план. 

3. Включва самостоятелна подготовка на ученика. 
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4.Изпитите се организират в две редовни сесии 

през 

учебната година в края на всеки учебен срок за 

определяне на годишна оценка. 

5 Обучението от 

разстояние в 

електронна среда 

ОРЕС 

Организира се: 

Когато поради извънредни обстоятелства  

присъственият образователен процес в училището е 

преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 

5, с изключение на обявяването на ден за честване на 

празника на общината, след заповед на министъра на 

образованието и науката обучението на учениците, 

записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и 

комбинирана форма на обучение и в дуална система 

на обучение, се осъществява, доколкото и ако е 

възможно, от разстояние в електронна среда чрез 

използване на средствата на информационните и 

комуникационни технологии. 

Условия и ред: 

При обявена извънредна епидемична обстановка, 

когато присъственият образователен процес в 

училището не е преустановен, при наличие на 

необходимите 

технически и технологични средства, обучението в 

дневна, индивидуална или 

комбинирана форма от разстояние в електронна 

среда може да се извършва за отделен ученик за 

повече от 30 учебни дни до края на извънредната 

епидемична обстановка: 

 ако по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, присъствието на 

ученика в училище поставя в риск живота или 

здравето му; 

 ако по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, присъствието на 

ученика в училище поставя в риск живота или 

здравето на лица в които то живее на един 

адрес; 

 по избор на ученика или родителя при 

условията на чл. 12, ал. 2 и след решение на 

началника на регионалното управление на 

образованието 
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Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 

№ Приемане на ученици Процедура 

Училищният план-прием се определя за всяка предстояща учебна година и се 

утвърждава със Заповед на Директора, след становище на Обществения съвет и 

информиране на РУО. Със Заповед на Директора се определя училищна 

комисия за извършване на дейностите по прием на ученици. 

1 Прием в I клас Електронна система към Община Бургас. 

 Прием във II, III, IV, V VI, 

VII клас 

Осъществява се: 

- в зависимост от свободните места, които 

се обявяват в тридневен срок от освобождаването 

им в сайта на училището и в РУО. 

 

№ Преместване на ученици Процедура 

1 От I до VI клас – през 

цялата учебна година 
Условия и ред: 

1. Писмено заявление от родител до Директора, с 

изразено желание за преместване на ученика. 

2. До три работни дни от получаване на 

заявлението директорът на училището 

потвърждава пред родителя възможността за 

записването на ученика, уведомява писмено 

директора на училището, в което ученикът се е 

обучавал, и му предоставя копие на заявлението 

по т. 1 

3. До пет работни дни от получаване на 

информацията по т. 2 директорът на училището, 

в което се е обучавал ученикът, издава 

удостоверение за преместване и го предоставя 

на директора на приемащото училище заедно с 

копие на училищния учебен план. 

4. При преместване на ученик в риск от отпадане, 

за когото са предприети мерки за 

предотвратяване на отсъствията по 

неуважителни причини, директорът на 

2 VII клас – не по-късно от 

30 учебни дни преди края 

на всеки учебен срок 

Приемане и преместване на ученици в ОУ „ Христо 

Ботев“ кв. Долно Езерово гр. Бургас 
регламентирани в чл.62 до чл.66 от Правилника за дейността на училището, във 

връзка с чл.12 ал.2, чл.142 ал.1,2, чл.143 ал.1, чл.147, чл.148 от ЗПУО и чл.41 до 

чл.47, чл.104, чл.106 ал.1 т.1,2 чл.108 ал.1 т.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование. 
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училището, в което се е обучавал ученикът, 

задължително информира началника на 

регионалното управление на образованието. 

5. Директорът на приемащото училище до три 

работни дни от получаване на удостоверението 

по т. 3 определя със заповед условията за 

приемане на ученика и информира 

родителя/настойника и/или ученика. 

Родителят/настойникът и/или ученикът 

подписва декларация за информирано съгласие 

относно различията в учебния план в 

приемащото училище и необходимите 

приравнителни изпити, ако има такива. 

6. В срок до три работни дни директорът на 

приемащото училище информира писмено 

директора на училището, от което идва 

ученикът, за неговото записване. 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

№ Оценяване Процедура 

1 I, II, III клас 1.Решение на заседание на Педагогическия съвет за 

Система от символи на качествени показатели за 

установените резултати от изпитванията на учениците. 

2.Заповед на Директора. 

Система от символи: 

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. 

Символ за отличен е ЗВЕЗДИЧКА. 

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. Символ за много добър е: ПЧЕЛИЧКА. 

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. Символ за добър е 

УСМИХНАТО ЧОВЕЧЕ. 

Оценяване на резултатите от обучението на 

учениците 
регламентирани в чл.47 до чл.51 от Правилника за дейността на училището, във 

връзка с чл.117 до чл.121 от ЗПУО, чл. 6 до чл. 9 от Наредба №11/01.09.2016г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците 
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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. Символ за среден е СЕРИОЗНО 

ЧОВЕЧЕ. 

5. Слаб - ученикът не постига очакваните резултати от 

учебните програми, заложени като прагова стойност за 

успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „среден". Като качественият показател, 

изразяващ степента на постигане на очакваните резултати 

от обучението  е „незадоволителен".  Символ за слаб е 

ЗНАК ВНИМАНИЕ. 
 

2 I - VII клас На основание Глава първа, Раздел II – Видове оценяване, 

Глава втора – Оценяване в процеса на училищното 

обучение от Наредба №11/01. 09. 2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 

3 За ученици със 

специални 

образователни 

потребности 

/СОП/ от I - VII 

клас 

Индивидуална и Комбинирана форма на обучение –  

по предметите по които ученичката се обучава по 

индивидуални учебни програми се поставят качествени 

оценки:  

1. „постига изискванията- ПИ”,  

2. „справя се- СС”,  

3. „среща затруднение- СЗ” 

Когато се установи, че учениците са постигнали 

изискванията на учебната програма по учебен предмет от 

училищния учебен план, се поставя оценка с качествен и 

количествен показател по този учебен предмет и 

обучението по индивидуална учебна програма по този 

учебен предмет се преустановява. 
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Приложение № 6 

 

 

 

 

 

  

№ Санкции Процедури 

За неизпълнение на задълженията си, определени в ЗПУО и Правилника 

за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за 

въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение на ученика се налагат следните санкции: 

1. Забележка; 

2. Преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. Предупреждение за преместване в друго училище; 

4. Преместване в друго училище. 

Санкциите могат да бъдат прилагани и за допускане на отсъствия по 

неуважителни причини: 

1. Забележка – за 5 отсъствия по неуважителни причини. 

2. Преместване в друга паралелка в същото училище – от 5 до 10 отсъствия по 

неуважителни причини; 

3. Предупреждение за преместване в друго училище – от 10 до 15 отсъствия по 

неуважителни причини; 

4. Преместване в друго училище – за допуснати повече от 15 отсъствия по 

неуважителни причини. 

Когато ученикът системно възпрепятства провеждането на учебния процес /при 

три отстранявания от учебен час/, подлежи на санкция – не се налага за ученици 

от класовете от Начален етап. 

Когато ученикът се яви в училище в облекло или във вид, които са в нарушения 

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

процес подлежи на санкция - не се налага за ученици от класовете от Начален 

етап. 

За ученик, с вече наложени санкции на по-горе изброените обстоятелства, се 

осигуряват и дейности за превенция от Класния ръководител – планира се обща 

подкрепа за личностно развитие. 

За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от 

училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни 

причини или са в риск от отпадане, класният ръководител осъществява връзката и 

сътрудничеството между училището, семейството, обкръжението на ученика. 

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

Условия и ред за налагане на санкции на учениците 
регламентирани в чл.97 до чл.104 от Правилника за дейността на училището, във 

връзка с чл.199 до чл.207 от ЗПУО и чл.58 до 69 от Наредба за приобщаващото 

образование, приета с Постановление №232/20.10.2017г. на Министерски съвет. 
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Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и 

личностните особености на ученика. 

Срокът на санкциите е до края на учебната година. В случаите на т.2, 3 и 4, ако са 

наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от 

началото на следващата учебна година. Санкциите се заличават с изтичане на 

срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. 

Заличаването се отбелязва в Дневника на паралелката. 

Процедури за налагане на санкции: 

1 Забележка 

 

Преместване в 

друга паралелка 

1. Директорът на училището задължително 

писмено уведомява родителя за откриване на 

процедура за налагане на санкцията. Писмото се 

изходира и се изпраща по пощата на адреса на 

родителя с обратна разписка или по E-mail, като се 

съхранява електронния запис. Когато родителят не 

може да бъде открит на посочения адрес, Директорът 

сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по 

настоящия адрес на ученика за предприемане на 

действия при условията и по реда на Закона за закрила 

на детето. 

2. Класният ръководител входира писмено 

мотивирано предложение за налагане на санкцията 

до родителя и до Директора на училището, като се 

конкретизира изискването за определяне на време за 

провеждане на изслушване на ученика в присъствие 

на психолог/педагогически съветник и/или 

запознаване с писменото обяснения на ученика за 

фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното 

нарушение. 

т.1 и т.2 – завеждат с във Входящ и Изходящ 

дневник на една дата. 

3. Класният ръководител изпраща изходирано 

Уведомление до родител за откриване на процедура 

за налагане на санкция. Уведомлението се изпраща 

по пощата на адреса на родителя с обратна разписка 

или по E-mail, като се съхранява електронния запис. 

- родителят има право да присъства на 

изслушването и да изрази мнение. 

- Директорът задължително изслушва ученика и/или 

се запознава с писмените му обяснения в присъствие 

на психолог/педагогически съветник, както и в 

присъствието на социален работник в съответствие 

с чл.15 ал.4 от Закона за закрила на детето. 

4. Класният ръководител входира 

Предложение за изслушване на ученика 

преди налагане на санкцията. 
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5. Входира се Заявление от родител относно 

присъствие на класен ръководител на 

изслушването на ученика преди налагането на 

санкцията. 

т.3, т.4 и т.5 – завеждат с във Входящ и Изходящ 

дневник на една дата. 

6. Директорът изпраща изходирано Писмо до 

родителя за наложената санкция по пощата на 

адреса на родителя с обратна разписка или по E-mail, 

като се съхранява електронния запис. 

7. Директорът в 14-дневен срок издава Заповед за 

налагане на санкцията на ученика и в тридневен срок 

от издаването се копие от Заповедта се връчва на 

родителя.  

8.  класният ръководител вписва наложената санкция в 

Дневника на паралелката, в Ученическата книжка 

или Бележника за кореспонденция. 

9. На ученика се предоставя планирана обща 

подкрепа за личностно развитие, като вида на 

дейностите се определят от координатор съвместно 

с класния ръководител, учителите на ученика и 

родителя. 

2 Предупреждение за 

преместване 

 

Преместване в 

друго училище 

1. Налагат се при наличие на тежки и системни 

нарушения. 

2. Спазва се горната процедура, като изслушването 

на ученика става на заседание на Педагогическия 

съвет. 

3. Директорът изходира Писмо до териториалната 

структура за Закрила на детето, с което уведомява 

за откриване на процедура за налагане на 

санкцията. 

4. Ученик, на който е наложена санкция 

„Преместване в друго училище“, продължава 

обучението си в другото училище при условия и по 

ред, определени със Заповед на Началника на РУО. 
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Приложение № 7 

 

 

 

 

  

№ Причини Процедура 

При отсъствие на ученика от училище за един ден, класният ръководител е длъжен 

да уведоми за това родителя в телефонен разговор, по E-mail или писмо. 

1 Отсъствие на ученик 

за определен период 

от време по 

медицински причини. 

1. При отсъствие на ученика от училище за един 

ден, класния ръководител е длъжен да уведоми за 

това родителя в телефонен разговор. 

2. До три учебни дни след връщане на ученика в 

училище се представя документ „Медицинска 

бележка“, която се попълва и подписва от лекар, 

извършил преглед на ученика и се подпечатва с 

печата на лекаря и/или лечебното заведение и има 

следните реквизити: 

- изписана диагноза с посочен код на заболяването 

- № и дата се поставя на Амбулаторен лист за 

лечебните заведения за извънболнична помощ 

и/или фиш за обслужен спешно болен от център 

за спешна медицинска помощ и/или лист за 

преглед на пациент – консултативно- 

диагностичен блок за осъществен преглед; 

- дните, посочени в Медицинската бележка, не 

може да предхождат датата на извършване на 

прегледа. 

При проведено болнично лечение се посочва № 

и/или дата на издадената от лечебното заведение за 

болнична помощ епикриза/история на 

заболяването. 

3. Медицинската бележка се съхранява от класния 

ръководител. 

2 Освобождаване на 

ученик от часовете по 

Физическо 

възпитание и спорт по 

медицински причини. 

1. Входира се заявление от родител за отсъствие 

на ученика за опреден период от време и/или 

учебен срок и /или учебна година и медицински 

документ, който удостоверява вида на 

заболяването и заключение за освобождаване от 

учебния предмет Физическо възпитание и спорт. 

Условия и ред за извиняване на отсъствията на 

учениците по уважителни причини 
на основание чл. 54 от Наредба за приобщаващото образование приета с 

Постановление №232/20.10.2017г. на Министерски съвет/ 
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2. Директорът, въз основа на представените 

медицински документи, определя със Заповед 

начинът на уплътняване на ученика на времето, 

определено за учебните часове./когато 

освобождаването е за целия учебен срок или 

година/. 

3. Копие от Заповедта се представя на класния 

ръководител, преподавателят по Физическо 

възпитание и спорт, медицинския специалист в 

училище, на родителя на ученика и се 

съхранява при Заместник-директор по УД. 

3 Участие в други 

дейности извън 

процеса на 

училищното 

образование – 

състезания, конкурси, 

олимпиади, фестивали, 

концерти, спектакли, 

изложби и др., при 

представяне на 

документ от спортен 

клуб, в който ученика 

членува, от 

организаторите на 

дейностите, от 

институцията, от името 

на която участва в тях и 

след потвърждение от 

родителя. 

1. Родителят входира Заявление до Директора, в 

което потвърждава времето за отсъствие на 

ученика. 

2. Към заявлението на родителя се входира и 

служебната бележка за участие на ученика в 

други дейности. 

3. Директорът поставя резолюция. 

Копие от документите се съхраняват  от

 класния ръководител. 

4 До три учебни дни в 

една учебна година въз 

основа на мотивирано 

писмен заявление от 

родителя до класния 

ръководител. 

1. Родителят входира мотивирано писмено 

заявление по образец преди отсъствието на 

ученика, а ако това е невъзможно, родителят 

уведомява класния ръководител в телефонен 

разговор или по E-mail и подава заявлението до 

три учебни дни след връщането на ученика в 

училище. 

2. Класният ръководител поставя резолюция. 

3. Копие от Заявлението се съхранява от Класният 

ръководител и се предоставя на родителя. 

5 До седем учебни дни в 

една учебна година в 

предварително 

разрешение на 

Директора на 

училището, въз основа 

1. Родителят входира мотивирано писмено 

заявление по образец преди отсъствието на 

ученика, в което подробно описва причините за 

отсъствие на ученика. В случай, че заявлението не 

може да се подаде преди отсъствието на ученика, 

родителят уведомява класния ръководител в 
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на мотивирано писмено 

заявление на родителя, 

в което подробно се 

описват причините за 

отсъствието на 

ученика. 

телефонен разговор или по E-mail и подава 

заявлението до три учебни дни след връщането на 

ученика в училище. 

2. Директорът на училището, въз основа на 

заявлението взема решение дали отсъствията на 

ученика са по уважителни причини и поставя 

резолюция. 

3. Директорът задължава класния ръководител да 

уведоми родителя при отказ. 

4. Копие от Заявлението се съхранява от класния 

ръководител и се предоставя на родителя. 
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Приложение № 8 

 

 

 

 

 

№ Ред Срок Отговорник 

1 В учебен час в който ученик не 

спазва нормите за добро 

поведение и възпрепятства 

нормалното му протичане, след 

изчерпване на всички 

възможности за преодоляване на 

конфликтната ситуация, същия 

може да бъде отстранен до края 

на учебния час. 

  

2 След отстраняването му, ученика 

е длъжен незабавно да се яви при 

заместник - директора. 

незабавно Заместник- директор 

3 Преподавателят отстранил 

ученик от учебния час е длъжен 

веднага след биенето на звънеца 

да се информира за отстранения 

ученик 

След приключване 

на учебния час 

преподавател 

4 Уведомяване на 

родител/настойник и класен 

ръководител на ученика и 

изслушване на причината за 

отстраняването. 

След приключване 

на учебния час 

класен 

ръководител; 

заместник - директор 

5 Консултиране на ученика и 

родител/настойник и 

предприемане на дейности за 

мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение. 

До 3 дни след 

отстраняването 

Класен ръководител 

6 При системни нарушения на 

ученика може да се наложи 

санкция „Забележка“ по 

мотивирано предложение на 

класния ръководител. 

 Класен ръководител 

Директор 

 

Условия и ред за отстраняване на ученик по чл. 97, 

ал. 2 от ПДУ 
Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час. 
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Приложение № 9 

 

 

 

 

 

 

№ Ред Срок Отговорник 

1 При осъществяване на 

пропускателния режим на входа 

училището се следи учениците 

да изглеждат по подобаващ и 

съответстващ на изискванията 

определени в правилника 

начин/чл.76 т.4 от ПДУ/ . 

ежедневно Главен дежурен 

учител; 

Дежурен учител; 

Охрана; 

2 Отговорните служители, ако 

забележат ученик, който с 

външния си вид нарушава 

правилника го придружават до 

кабинет на заместник - 

директора. 

незабавно Дежурен учител,  

Заместник- директор 

3 Уведомяване на 

родител/настойник и класен 

ръководител на ученика и 

изслушване на причината за 

нарушението. 

 Дежурен учител,  

Заместник- директор 

4 Консултиране на ученика и 

родител/настойник и 

предприемане на действия по 

мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение 

 Класен ръководител 

5 При системни нарушения на 

ученика може да се наложи 

санкция „Забележка“ по 

мотивирано предложение на 

класния ръководител. 

 Класен ръководител 

Директор 

 

 

Условия и ред за отстраняване на ученик по чл. 97, 

ал. 3 от ПДУ 
Когато ученик се яви в училище с облекло или вид, които са в нарушение на 

Правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не 

позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до 

отпадане на основанието за отстраняването му. 
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Приложение № 10 

 

 

 

 

 

 

ОБХВАТ 

С настоящото приложение се урежда редът за изготвяне, приемане и обявяване на 

Етичния кодекс на училищната общност в ОУ „Христо Ботев“кв. Долно Езерово, гр. 

Бургас 

РЕД, СРОК, ОТГОВОРНИК 

РЕД ОТГОВОРНИК 

Избор на Комисия от педагогически специалисти и 

представител на Обществения съвет за разработване на 

Етичния кодекс на училищната общност 

Комисия от 

педагогически 

специалисти и 

представител на 

Обществения съвет 

Получаване на становище от Обществения съвет и 

Учиническия съвет относно разработения Етичен кодекс, 

представящ стандартите за поведение в училищната 

общност 

Обществен съвет 

Ученически съвет 

Приемане на Етичния кодекс на училищната общност с 

решение на Педагогическия съвет 

Педагогически съвет 

Запознаване на цялата училищна общност с приетия 

Етичен кодекс срещу подпис 

Директор, Заместник – 

директор, класни 

ръководители 

Публикуване на одобрения документ на сайта на 

училището 

Заместник – директор 

 

 

 

 

 

 

РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ 

НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
На основание чл. 175 от ЗПУО, и във връзка с чл. 79 от ПДУ 
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Приложение № 11 

 

 

 

 

 

ОБХВАТ 

С настоящото приложение се уреждат условията и редът за участие на учениците в 

ОУ „Христо Ботев“кв. Долно Езерово, гр. Бургас в училищния живот и в 

организационното развитие на училището. 

РЕД, СРОК, ОТГОВОРНИК 

РЕД СРОК ОТГОВОРНИК 

Провеждане на избор за представител на 

класа в УС, чрез явно/тайно гласуване в 

съответната паралелка за срок от една 

година. Изборът на представител е 

доброволен,персонален и демократичен. 

Всеки ученик от  II – VIIклас може да бъде 

избран за представител на класа, стига да 

няма допуснати отсъствия по неуважителни 

причини и не е санкциониран през 

изминалата учебна година 

Ежегодно от 1 

до 10 октомври 

Класни 

ръководители 

Провеждане на общо събрание с избраните 

представители на класовете, в качеството на 

членове на Ученическия съвет и избор на 

председател, заместник – председател и 

секретар чрез явно/тайно гласуване с 

абсолщтно мнозинство 

Ежегодно от 10 

до 15 октомври 

Марияна Проданова 

Ръководството на Ученическия съвет 

изготвя и приема на свое събрание 

Правилника за работа на УС, план за 

дейността му за съответната учебна година, 

както и график за провеждане на 

заседанията. 

 

Ежегодно от 15 

до 30 октомври 

Марияна Проданова 

Документацията от избора за представителите на класа в УС, от проведеното 

общо събрание и от цялостната дейност на УС през учебната година се 

съхраняват от Марияна Проданова. 

 

Условия и ред за участие на учениците в училищния 

живот и организационното развитие на училището 
На основание чл. 171 ал.2 от ЗПУО, и във връзка с чл. 75, ал. 2 от ПДУ 
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Приложение № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБХВАТ 

С настоящото приложение се уреждат условията и редът и начина за организиране на 

ученически туристически пътувания с обща цена в страната и в чужбина, както и 

организиране на еднодневни екскурзии; прояви в областта на науките и 

технологиите, изкуствата и спорта на общинско, областно, национално и 

международно ниво; посещения на културни и групови прояви за ученици (театър, 

кино, изложба, цирк, концерт и др.), когато не са организирани като туристическо 

пътуване с обща цена, инициирани от ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово, 

гр.Бургас. 

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ 

Туристически пътувания с обща цена: 

1. Решение на ПС за времето за провеждане на туристическите пътувания през 

учебната година. 

2. Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги, 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. 

3. Туристическите пътувания 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: 

- уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти; 

- уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно,  

историческо или екологично значение; 

- посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или 

за кариерно ориентиране; 

- посещение в предприятия или обществени институции за кариерно 

Условия и ред за извършване на ученически туристически 

пътувания с обща цена, еднодневни екскурзии, прояви в 

областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта и 

посещение на културни и групови прояви 
На основание чл. 22 ал.2 т.19 от ЗПУО, чл.15 и чл. 15а от Наредба 

№10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и 

във връзка с Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с 

обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, в сила от 27.12.2016 г. 
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ориентиране и/или уроци за практическа дейност в конкретна работна среда; 

- уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спорт 

4. Одобрен и сключен договор между туроператора и директора на ОУ „Христо 

Ботев“, съдържащ необходимите реквизити, съгласно чл. 3 /ал. 1 от Наредбата за 

детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

5. Заповед на директора за провеждане на туристическото пътуване. 

 

Посещения на групови прояви за ученици: 

1. Заповед на директора за провеждане на еднодневната екскурзия, посещения на 

културни и групови прояви. 

РЕД, СРОК, ОТГОВОРНИК 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА: 

 

РЕД СРОК ОТГОВОРНИК 

Провеждане на среща-разговор с директора 

за изказване на намерение за организиране 

и провеждане на туристическото пътуване и 

представяне на програма за него; 

Не по-късно от 

20 работни дни 

преди 

планираната 

дата за 

пътуване 

Педагогическите 

специалисти – 

инициирали 

туристическото 

пътуване 

Провеждане на среща за информиране на 

родителите, настойниците или 

попечителите на учениците или на лицата, 

които полагат грижи за дете, за провеждане 

на туристическото пътуване. Изготвен 

Протокол от родителската среща; 

Не по-късно от 

15 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Ръководители на 

туристическото 

пътуване 

Получаване на информацията по чл. 80 от 

Закона за туризма, надлежно входирана с 

придружително писмо от туроператора; 

Не по-късно от 

12 работни дни 

преди 

планираната 

дата за 

пътуване 

Директор 

Изпращане на писмо по образец заедно с 

проект на договор за организиране на 

туристическото пътуване до РУО - Бургас; 

Не по-късно от 

10 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Директор 

Сключване на договор с регистриран 

туроператор, вписан в Националния 

туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от 

Закона за туризма, с валидна към датата на 

туристическото пътуване застраховка 

„Отговорност на туроператора"; 

Не по-късно от 

7 работни дни 

преди 

планираната 

дата за 

пътуване 

Директор 
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Издаване на заповед за провеждане на 

туристическото пътуване; 

Не по-късно от 

7 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Директор 

Получаване на съгласие в писмена форма от 

родителите, настойниците или 

попечителите или от другите лица, които 

полагат грижи, за участие на ученика в 

съответното туристическо пътуване; 

Не по-късно от 

7 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Ръководители на 

туристическото 

пътуване 

Изготвяне на списък на учениците за 

сключване на застраховка с данни за трите 

им имена и ЕГН и заверяването му с подпис 

и с печат; 

Не по-късно от 

7 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Ръководители на 

туристическото 

пътуване 

Провеждане на инструктаж на учениците и 

на техните родители, настойници или 

попечители или на лицата, които полагат 

грижи за дете, за безопасност и култура на 

поведение по време на туристическото 

пътуване; 

Не по-късно от 

3 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Ръководители на 

туристическото 

пътуване 

Изготвяне на списък на учениците за 

проведен инструктаж с данни за трите им 

имена, дата и година на раждане, клас и 

заверяването му с подпис и с печат; 

Не по-късно от 

3 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Ръководители на 

туристическото 

пътуване 

Издаване на заповед за командироване на 

служителите на институцията, определени 

за провеждането на туристическото 

пътуване, съгласно Наредбата за 

командировките в страната; 

Не по-късно от 

3 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Директор 

Издаване на заповед за преструктуриране на 

учебното съдържание, при организиране на 

туристическо пътуване,когато то се 

провежда през учебно време; 

Не по-късно от 

3 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

за пътуване 

Директор 

Представяне и утвърждаване на план за 

преструктуриране на учебното съдържание; 

Не по-късно от 

3 работни дни 

преди 

Ръководители на 

туристическото 

пътуване 

mailto:d_ezerovo@abv.bg


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО,  

ГР.БУРГАС, ул. „П.Д.ПЕТКОВ“ № 28,  

 тел.056/580179, 056/580202,факс: 056/580202 

e-mail: d_ezerovo@abv.bg; http://schoolde.weebly.com

 
планираната 

дата 

за пътуване 

Получаване на документ от личен лекар за 

всеки ученик, удостоверяващ липсата на 

контакт със заразно болен и 

противопоказания за участие в 

туристическото пътуване, издадена не по-

рано от 3 дни преди началото на 

организираното пътуване 

Не по-късно от 

2 работни дни 

преди 

планираната 

дата за 

пътуване 

Ръководители на 

туристическото 

пътуване 

Получаване на заверено копие на комплекта 

от документация за организираното 

туристическо пътуване: 

1. Тристическия ваучер, издаден от 

съответния туроператор; 

2. Списък на учениците в групата; 

3. Заповедта на директора на 

институцията за провеждане на 

туристическото пътуване; 

4. Копие на застрахователната полица 

за сключена застраховка, чийто период 

на валидност обхваща и периода на 

договора за конкретното пътуване; 

5. Доказателство за потвърдена резервация 

за периода на престой от лицето, 

упражняващо дейност в конкретното място 

за настаняване. 

1 ден преди 

планираната 

дата за 

пътуване 

Директор 

Главен ръководител 

на групата 

 

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ, ГРУПОВИ ПРОЯВИ И ПОСЕЩЕНИЯ: 

 

РЕД СРОК ОТГОВОРНИК 

Провеждане на среща-разговор с директора 

за изказване на намерение за организиране 

и провеждане на еднодневна екскурзия или 

групова проява; 

Не по-късно от 

10 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

Педагогическите 

специалисти – 

инициирали 

провеждане на 

еднодневна 

екскурзия, групова 

проява 

или посещение 

Издаване на заповед за провеждане на 

еднодневната екскурзия, груповите проява и 

посещения; 

Не по-късно от 

7 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

Директор 

Получаване на информирано съгласие в 

писмена форма от родителите, 

Не по-късно от 

5 работни дни 

Ръководители на 

едновната 
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настойниците или попечителите или от 

другите лица, които полагат грижи, за 

участие на ученика; 

преди 

планираната 

дата 

екскурзия или 

групови прояви и 

посещения 

Изготвяне на списък на учениците за 

сключване на застраховка при провеждане 

на еднодневна екскурзия с данни за трите 

им имена и ЕГН и заверяването му с подпис 

и с печат; 

Не по-късно от 

5 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

Ръководители на 

едновната 

екскурзия или 

групови прояви и 

посещения 

Провеждане на инструктаж на учениците и 

на техните родители, настойници или 

попечители или на лицата, които полагат 

грижи за дете, за безопасност и култура 

на поведение по време на еднодневната 

екскурзия или груповото посещение; 

Не по-късно от 

3 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

Ръководители на 

едновната 

екскурзия или 

групови прояви и 

посещения 

Изготвяне на списък на учениците за 

проведен инструктаж с данни за трите им 

имена, дата и година на раждане, клас и 

заверяването му с подпис и с печат; 

Не по-късно от 

3 работни дни 

преди 

планираната 

дата 

Ръководители на 

едновната 

екскурзия или 

групови прояви и 

посещения 

Получаване на заверено копие на комплекта 

от документация за организирането на 

еднодневната екскурзия: 

1. Списък на учениците в групата; 

2. Заповедта на директора на институцията 

за провеждане на туристическото 

пътуване; 

3. Копие на застрахователната полица за 

сключена 

застраховка, чийто период на валидност 

обхваща и периода на договора за 

конкретното пътуване; 

1 ден преди 

планираната 

дата за 

пътуване 

Директор 

Главен ръководител 

на групата 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА: 

1. Договор между туроператора и директора на ОУ „Христо Ботев“, съдържащ 

необходимите реквизити, съгласно чл. 3 /ал. 1 от Наредбата за детските и 

ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

2. Информацията по чл. 80 от Закона за туризма. 

3. Писмо по образец за информиране на РУО. 

4. Уведомително писмо-декларация от родителите, настойниците или попечителите 

или на другите лица, които полагат грижи за дете /по образец/. 

5. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане 

на ученически туристически пътувания с обща цена /по образец/, утвърден от 

Директора. 
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6. Списък на учениците с трите имена, дата, месец и година на раждане за проведен 

инструктаж. 

7. Списък на учениците с трите имена и ЕГН за сключване на застраховка. 

8. Заповед на Директора за организиране на туристическото пътуване. 

9. Заповед за командироване на ръководния педагогически персонал. 

10.Заповед за преструктуриране на учебното съдържание. 

 

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ, ГРУПОВИ ПРОЯВИ И ПОСЕЩЕНИЯ: 

1. Декларация за информирано съгласие от родителите, настойниците или 

попечителите или на другите лица, които полагат грижи за дете /по образец/. 

2. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане 

на еднодневната екскурзия /по образец/, утвърден от Директора. 

3. Списък на учениците с трите имена, дата, месец, година за проведен инструктаж 

4. Списък на учениците с трите имена и ЕГН за сключване на застраховка /при 

провеждане на еднодневна екскурзия/. 

5. Заповед на Директора за организиране на еднодневната екскурзия, груповата 

проява или посещение. 

 

 

Документацията за организираните ученически пътувания, еднодневни 

екскурзии, прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта 

на общинско, областно, национално и международно ниво; посещения на 

културни и групови прояви за ученици (театър, кино, изложба, цирк, концерт и 

др.) се съхраняват в кабинета на директора, от директора за срок от една 

календарна година от датата на приключването на пътуването. 
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Приложение № 13 

 

 

№ Комисия/ Методично обединение 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28.1 

28.2 

28.3 

Комисията за повишаване качеството на предлаганото образование и 

обучение.  

Комисия за квалификационна дейност. 

Комисия за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие. 

Комисия за превенция по закрила в случаи на деца, жертви на насилие или в 

риск от насилие и при кризисна ситуация. 

Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище. 

Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците 

Комисия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

Комисия за рекламна дейност, връзки с обществеността и популяризиране на  

дейността на училището. 

Комисия за съхраняване паметта на училището и училищната идентичност 

Комисия за безопасност на движението по пътищата. 

Комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи. 

Комисия осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд. 

Комисия за усвояване на книжовния български език. 

Комисия за спортно-туристическа дейност.     

Комисия за даренията и одобряване на оферти. 

Комисия за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи.  

Комисия за превенция на ранното напускане на училище.  

Комисия за опазване на училищната база и възстановяване на нанесените  

щети. 

Комисия за изготвяне на седмичното разписание на учебните занятия. 

Комисия за  отбелязване на бележите дати. 

Комисия по етика и за разглеждане и проверка на сигнали за слабости, 

пропуски и нарушения на Етичния кодекс. 

Група по условия на труд. 

Комисия  за разглеждане и проверка на сигнали за корупция и измами. 

Комисия по управление на риска. 

Комисия за осъществяване на вътрешен контрол. 

Комисия за осъществяване на ежемесечен контрол по платежни документи. 

Комисия за приемане и отчитане на горивото през есенно-зимния сезон. 

Методически обединения  (МО): 

МО на учителите от начален етап; 

МО на учителите от прогимназиален етап, 

МО на учителите в и ГЦОУД I- VII класове. 

 

Училищни комисии и методично обединения за учебната 

2022/2023 г. 
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