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ГЛАВА  ПЪРВА  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Чл. 1. Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на Пето основно 

училище „Митьо Станев“ – Стара Загора. 

 

Чл. 2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на 

училището, организацията на образователно-възпитателния процес, правата и 

задълженията на учителите, учениците и родителите.  

 

Чл. 3. Този правилник осигурява условия за осъществяване на образователно-

възпитателния процес в конкретните за училището условия и е съобразен със ЗПУО, 

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, Наредба № 5 за 

предучилищното образование на МОН, Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците, Наредба за приобщаващото образование от 

27.10.2017 г.изм. и доп. ДВ бр.105/18.12.2018 г., Наредба № 13 от 21.09.2016 г., изм. и 

доп. ДВ бр.80/28.09.2018 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование, Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в 

институциите, Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата от 27.09.2016 г. 

 

Чл. 4. Училището полага грижи и осигурява:  

1.Задължителния образователен минимум съгласно действащите нормативни актове в 

системата на народната просвета.  

2. Завършване на начален етап и на основно образование на учениците. 

3. Формиране на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности.  

4. Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание.  

5. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура.  

6. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.  

7. Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български 

гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.  

 

Чл. 5. (1) Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни 

доктрини на учениците, както и дискриминацията на основата на пол, народност, 

етническа принадлежност и религия.  

 (2) В училище могат да се изучават религии в часовете, определени за разширена или 

факултативна подготовка. Обучението по учебния предмет „Религия” се извършва съгласно 

инструкция, издадена от министъра на образованието и науката.  
 

Чл. 6. (1) Училището осигурява безплатно образование, като учениците свободно ползват 

училищната база и не заплащат такси за обучението си.  
(2) Министърът на образованието и науката със заповед определя условията и реда за 

заплащане на такси за дейности извън държавните образователни изисквания.  
 

Чл. 7. Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е 

задължително за всички граждани на Република България.  
 

Чл. 8. (1) Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български 

език. (2) В Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора  може да се изучава  

майчин език от учениците, за които българският език не е майчин.  
 

Чл. 9. (1) Продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за 

завършен предходен клас или етап.  
(2) Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас.  
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                                                          ГЛАВА  ВТОРА  

                                           УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ  

  

Чл. 10. (1) Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора  е образователно-

възпитателна институция в системата на народната просвета, която осигурява 

завършването на клас и начален етап, както и придобиването на основна степен на 

образование.  

(2) Училището е общинско и се финансира от МОН чрез общинския бюджет и ползва 

сграда, която е публична общинска собственост.   

(3) Училището има:  

- Наименование Пето основно училище „Митьо Станев“, седалище и адрес гр. Стара 

Загора, ул. „Стефан Стамболов“ № 19.  

- Собствен кръгъл печат и печат с изображение на държавния герб.  

- Банкова сметка.  

- Данъчен номер и шифър по Булстат 000802452.  

(4) Училището има право:  

- да притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него;  

- да предоставя собствени движими и недвижими вещи под наем;  

- да извършва творческа дейност, образователни услуги, ако това не е във вреда на 

образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните 

изисквания;  

- да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;  

- да определя вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено 

облекло;  

- да определя начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните актове;  

- да определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;  

- да издава документи за завършен клас, начален етап и основна степен на образование;   

- да се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за 

участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси.  

(5) Училището носи отговорност:  

- за изпълнението на държавните образователни стандарти, отнасящи се до учебното 

съдържание в основната образователна степен;  

- за създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на учениците 

по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;  

- за законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на 

материално-техническата база;  

- при извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната; 

- когато се ограничават правата и свободите на личността или се нарушава 

образователно-възпитателния процес.  

 

Чл. 11. Образованието в Пето основно училище „Митьо Станев“-Стара Загора според 

съдържанието на обучението е общо.  

 

Чл. 12. Според степента учениците в училището получават основно образование, което 

се осъществява на два етапа:  

1. Начален – от І до ІV клас включително;  

2. Прогимназиален – от V до VІІ клас включително.  

 

Чл. 13. (1) В І клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна 

година.  

Децата постъпват в І клас със заявление от родителите. Деца, навършили 6 години, могат 

да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и 

умственото им развитие позволява това.  
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(2) Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас 

е задължителна и се извършва в подготвителни групи в училището по избор на 

родителите.  

(3) В училището се обучават интегрирано ученици със специални образователни 

потребности.    

 

Чл. 14. Приемът на ученици в 1. клас се извършва по електронен път от Община Стара 

Загора.  

 

Чл. 15. (1) Преместване на ученик e всeки случай на постъпване в друга паралелка на 

същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 ЗПУО. 

(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение. 

(3) Учениците от I до VI  клас могат да се преместват през време на цялата учебна година 

при наличие на свободни места. Условията и редът за преместване на учениците се 

извършва при спазване на чл. 108 и чл. 109 от Наредба № 10 за организация на 

дейностите в училищното образование на МОН обн.ДВ, бр.73 от 2016г.; изм и доп., 

бр.12,46 и 77 от 2017г., бр.48 82 от 2018г.и бр.32 от 16.04.2019г.   

(4) 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; при необходимост от предоставяне на разрешение по чл.106, ал.3, 

чл.107, ал.3 и чл.107а, ал.4 тридневния срок започва да тече от датата на получаване на 

разрешението./ Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование 

на МОН обн.ДВ, бр.73 от 2016г.; изм и доп., бр.12,46 и 77 от 2017г., бр.48 82 от 2018г.и 

бр.32 от 16.04.2019г./   

 

(5) Ученик на Пето основно училище може да се премести в друга паралелка на 

училището при следния ред: 

- при наличие на свободни места в паралелката;   

- със заявление на родителя до директора, в което са изложени мотивите за 

преместването; 

- след разговор на директора с родителя, ученика, педагогическия съветник, двамата 

класни ръководители. 

- Директорът на училището взема решение дали преместването е целесъобразно. 

 

Чл. 16. (1) Учениците от V и VI клас могат да се преместват през време на цялата учебна 

година. 

 (2)Учениците от VII клас могат да се преместват през време на цялата учебна година, но 

не по-късно от 30 учебни дни преди приключване на всеки учебен срок.  

 (3) При преместване на ученик в училище на чужда държава родителят подава писмено 

заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът, за издаване на 

удостоверение за преместване, представя документ, издаден от училището на чуждата 

държава, удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при 

условията на приемащото училище. /документите може да се подадат и сканирани по 

електронен път/ 

(4) В срок до 5 работни дни от подаването на документите директорът на училището, в 

което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване. /Наредба № 10 за 

организация на дейностите в училищното образование на МОН обн.ДВ, бр.73 от 2016г.; 

изм и доп., бр.12,46 и 77 от 2017г., бр.48 82 от 2018г.и бр.32 от 16.04.2019г./ 

 

Чл. 16 а. Преместване на децата от ПГ се осъществява съгласно Раздел втори, Глава пета 

„Предучилищно образование“ от ЗПУО. 
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Чл. 16 б. (1) Приемането на ученици по документи, издадени от училища на чужди 

държави, които желаят да продължат обучението си в Пето основно училище „Митьо 

Станев“-Стара Загора се извършва при спазване реда и условията на Закона за степента 

на образование, общообразователния минимум и учебния план и Наредба за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците на МОН. 

(2) Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на 

училището.   

1. Директорът на училището със своя заповед определя комисия по разглеждане на 

документите и изготвяне на предложение до директора за признаването на съответния 

клас.  

2. Лицата, желаещи признаване от І до VІ клас включително, подават в училището 

документи.  

(3) Приемането на ученици в Пето основно училище „Митьо Станев“ в VІІ  клас, 

обучавали се в училища на чужди държави, се извършва по време на цялата учебната 

година след представяне на удостоверение за признаване на съответния клас, издадено 

от експертната комисия към РУО – Стара Загора.   

(4) Лицата, на които е признат завършен клас – от І до VІ включително, не полагат 

приравнителни изпити.  

(5) Лицата, на които е признат завършен VІІ клас ,  полагат приравнителен изпит по 

български език и литература за последния признат завършен клас. В случай, че 

учениците повтарят последния признат завършен VІІ клас, при изразено писмено 

желание от лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на 

училището, то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.  

(6) Учениците от І до VІ клас включително могат по своя преценка, а за непълнолетните 

по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят последния 

признат завършен клас.   

(7) Дава се  възможност на учениците, докато трае процедурата по признаването, да 

посещават училище след издадена заповед на директора (от І до VІ клас включително), 

респективно на началника на РУО (за VІІ  клас) като слушатели. В този период те не се 

записват официално в задължителната училищна документация.   

 

Чл. 17. Завършването на децата и учениците се извършва при спазване на чл.30, т.1 и чл. 

31 от Раздел III  Документи за децата и учениците  от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН 

за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

 

Чл. 18. На учениците, завършили VІІ клас, училището издава свидетелство за основно 

образование съгласно Наредба № 4 за учебния план и Наредба № 8 за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование.  

  

 

                                                         ГЛАВА  ТРЕТА  

                      ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ  
  

                                                  Раздел  І.  Форми на обучение  

  

Чл. 19. В Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора  се организират дневна, 

индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение. 

 

Чл. 20. (1) В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а  

индивидуалната и самостоятелната форма се организират за отделен ученик.  

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

отделни учебни предмети - за отделен ученик.  
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Чл. 21. Дневната форма на обучение е присъствена форма, в която се обучават 

учениците от I до VІІ клас, която се провежда в учебни часове между 7,30 и 19,30 часа в 

учебните дни.  

 

Чл. 22. Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или 

текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен 

план, утвърден от директора на училището. Организира се съгласно разпоредбите на чл. 

36 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование на МОН 

/обн.ДВ, бр.73 от 2016г.; изм и доп., бр.12,46 и 77 от 2017г., бр.48 82 от 2018г.и бр.32 от 

16.04.2019г./   

 

Чл. 23. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която 

учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети 

съгласно училищния учебен план. Организира се съгласно разпоредбите на чл. 37 от  

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование на МОН 

/обн.ДВ, бр.73 от 2016г.; изм и доп., бр.12,46 и 77 от 2017г., бр.48 82 от 2018г.и бр.32 от 

16.04.2019г./   

 

Чл. 24. Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 

дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета. 

Организира се съгласно разпоредбите на чл. 39 от Наредба №10 за организация на 

дейностите в училищното образование на МОН. 

 

Чл. 25. Промяната на формата на обучение се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № 10 

за организация на дейностите в училищното образование на МОН /обн.ДВ, бр.73 от 

2016г.; изм и доп., бр.12,46 и 77 от 2017г., бр.48 82 от 2018г.и бр.32 от 16.04.2019г./   

 

 

                                                Раздел ІІ . Организационни форми  

  

Чл. 26. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.  

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

форми, с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуална и самостоятелна 

форма на обучение. 

(3) В Пето основно училище „Митьо Станев“-Стара Загора са обособени паралелки, 

обозначени с началните букви на българската азбука в седем класа (от І до VІІ), 

номерирани във възходящ ред с римски цифри.  

(4) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки. В 

зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, 

да се организират сборни групи от различни паралелки. 

(5) Училището може да организира сборни групи за факултативни учебни часове или за 

дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на 

учениците в областта на спорта, науката, изкуствата и отдиха. Групите могат да се 

формират от ученици от различни класове.  

(6) Желанието на учениците за избор на спортни дейности, РП или факултативни учебни 

часове през следваща учебна година се декларира с писмено заявление от родителя 

(настойника) до директора на училището, спазвайки чл. 28, ал.2 от Наредба за 

организация на дейностите в училищното образование на МОН. 

 

 Чл. 27. (1) Броят на учениците в паралелката и деленето на паралелките на групи се 

определя съгласно Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и децата 

от училищата, детските градини и обслужващите звена и Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба 7/29.12.2000 г.   

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището.  
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(3) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните 

ръководители на всички паралелки.   

(4) Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности 

с учениците и води задължителната документация на съответната паралелка.  

  

Раздел ІІІ.  Учебно време 

  

Чл. 28. (1) Училищното обучение в Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара 

Загора се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и 

учебни часове.  

 (2) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и 

лятна  ваканция.   

 

Чл. 29. (1)Учебната година е с продължителност 12 месеца.  

(2) Учебната година започва на 15 септември. В случай че денят е почивен, учебната 

година започва на първия следващ работен ден.  

(3) Учебните занятия са с продължителност 32– 36 учебни седмици и се разпределят в 

два учебни срока както следва:  

   32 учебни седмици и 1 седмица за проектни и творчески дейности – за І,  ІІ и ІІІ клас;  

   34 учебни седмици – от IV до VІ клас.  

   36 учебни седмици – за децата от ПГ  и за учениците от VІІ клас.  

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

(5) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.  

 

Чл. 30. За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със 

заповед:  

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

2. неучебни дни;  

3. края на втория учебен срок.  

 

Чл. 31. (1) Учебните дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни 

със заповед на министъра на образованието и науката и директора на училището 

съгласно чл. 105, ал.4 от ЗПУО. 

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

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

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

 

Чл. 32.  Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица се определя от 

учебния план, по който се обучават учениците. 

 

Чл. 33. (1) Организацията на учебния ден е полудневна, включва от 4 до 7 задължителни 

учебни часа и се осъществява на една смяна.  

(2) За учениците от І до ІV клас включително организацията на учебния ден е 

целодневна при писмено заявено желание от родителите, като задължителните учебни 

часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а след обяд се провеждат форми на 

самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност.  

(3) Седмичното разписание на учебните занятия е съобразено с психофизическите 

особености и възможностите на учениците. Разработва се в съответствие с изискванията 

на Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания за изготвяне и спазване на 

седмичните учебни разписания на Министерството на здравеопазването от комисия, 

назначена със заповед на директора на училището. Седмичното разписание се 

утвърждава от директора на училището след съгласуване с РЗИ не по-късно от 3 дни 

преди започване на всеки учебен срок.  
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Чл. 34. (1) Продължителността на учебния час е:  

35 (тридесет и пет) минути – в I и II клас;  

40 (четиридесет) минути – в ІІІ и ІV клас;  

40 (четиридесет ) минути – в V – VІІ клас.  

(2) Продължителността на учебния час в прогимназиалния етап за учениците при 

двусменно обучение е съгласно чл.7, ал. 7 от Наредбата за организация на дейностите в 

училищното образование на МОН.  

(3) Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути и една почивка 

от 20 минути.  

(4) Почивките между учебните  часове за учениците от І са с продължителност 10 

минути, а след първия  учебен час - 25 минути (голямо междучасие).  

(5) Почивките между учебните  часове за учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас са с 

продължителност 10 минути, а след втория /за втори и трети клас/ и третия / четвърти 

клас/учебен час – 20 минути (големи междучасия).  

(6) Почивките между учебните часове за учениците от V, VІ и VІІ клас са с 

продължителност 10 минути и една почивка след третия учебен час от 20 минути. 

           

    Раздел ІV.  Съдържание на училищната  подготовка  

 

Чл. 35. Съдържанието на училищната подготовка в училището е съгласно Раздел втори 

от Глава шеста „Училищно образование“  от ЗПУО.  

 
Чл. 36. Пето основно училище провежда политика за осъществяване на гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование. Образованието се извършва 

интегрирано 

- в обучението по образователните направления в програмната система на ПГ;  

- в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в ПГ; 

- в процеса на придобиването на общообразователната подготовка;  

- в процеса на придобиване на разширена подготовка;  

- в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;  

- в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие; 

- в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа 

се осъществяват чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, посочени в 

Приложение №5 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 

 В часа на класа се осъществяват и дейности за последователно развитие на класа като 

общност и за ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище. 

Обучението в часа на класа по отделни тематични области може да се осъществява от 

гост-лектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации 

или от общественици в присъствието на класния ръководител. 

При провеждане на  обучението се следват рамковите изисквания за резултатите, 

посочени в приложение № 1, №2, №3, №4 в Наредба № 13 от 21.09.2016 г. 

Учителите по своя преценка използват, комбинират и адаптират рамковите изисквания 

за резултатите от обучението съобразно проучените интереси и потребности на 

учениците. 

 

Чл. 37. (1) Пето основно училище предоставя  обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците съгласно Наредба за приобщаващо 

образование от 27.10.2017 г.; Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на деца и ученици от уязвими групи и Годишния план за дейността на 

училището. 
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(2) Пето основно училище осигурява превенция на насилието и преодоляването на 

проблемното поведение съгласно Механизъм за противодействие на училищния тормоза 

и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

(Заповед № РД 09 – 5906/ 28.12.2017 г. на Министъра на образованието и науката). 

 

     Раздел V.  Форми за проверка и оценка 

  

Чл. 38. Знанията и уменията на учениците се оценяват при спазване изискванията на  

Наредба №11  за оценяване на резултатите от обучението на учениците на МОН.  

 
Чл. 39. Системата от качествени показатели за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците от I, II, III клас в VОУ „Митьо Станев“ - Ст. Загора е следната: 

- „Отличен“ – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В 

знанията и уменията на ученика няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия. 

Притежава всички компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на 

учебни задачи в различни ситуации. 

- „Много добър“ – ученикът постига очакваните резултати, но показва незначителни 

пропуски в знанията и уменията си. Усвоил е новите понятия и като цяло ги използва 

правилно. Доказва придобитите компетентности при изпълнение на учебни задачи в 

познати ситуации, а нерядко и в непознати. 

- „Добър“ – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати по учебните 

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

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

Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. 

- „Среден“ – ученикът постига само отделни резултати от очакваните по учебните 

програми. В знанията и уменията си има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от 

новите понятия. Притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани 

резултати в учебната програма. Прилага знанията в ограничен кръг алгоритмизирани и 

изучавани в клас ситуации – с пропуски и грешки. 

- „Незадоволителен“ – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „средно“. 

 
Раздел VІ.  Организация, провеждане и оценяване на изпити 

                            

Чл. 40. Организацията и провеждането на изпити се осъществява съгласно раздел ІV от 

Наредба №11 за оценяване резултатите от обучението на учениците на МОН. 

 

                Раздел VІІ.  Завършване на клас 

  

Чл. 41. Завършването на клас, етап и степен на образование се осъществява съгласно 

Раздел VІІІ от ЗПУО.  

  

 

                                                   ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП  И  

СТЕПЕН   И ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Чл. 42. Документите за завършен клас, етап и степен и предучилищно образование 

отговарят на изискванията  на Раздел пети от Наредба №8 на МОН за информацията и 

документите за системата  на предучилищното и училищното образование. 
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ГЛАВА  ПЕТА  

                          УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ  
  

                     Раздел І . Учители, директор и други педагогически специалисти  

  

Чл. 43. Учителите, директорът и заместник-директорите, които изпълняват норма 

преподавателска работа,  ръководителите на направление „ИКТ“ , педагогическите 

съветници са педагогически специалисти. 

 

Чл. 44. Условията за заемане на длъжностите на педагогическите специалисти се 

определят съгласно Раздел І  от Глава единадесета от ЗПУО и Наредба № 12, раздел 3. 

 

Чл. 45. Правата, задълженията, условията за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти и кариерното им развитие се определят съгласно Раздел ІІ, 

ІІІ и ІV  от Глава ХІ от ЗПУО и Наредба № 12, раздел V. 

 

Чл. 46. (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни 

предмети по време на учебната година учениците може да участват в организирани 

прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, 

обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на 

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

 

(2) Директорът на училището разрешава и контролира всички дейности по 

организираното извеждане на ученици от училището. 

 

(3) Всички дейности по организирано извеждане на ученици от училище се извършват, 

като се спазва следният ред: 

- В началото на всяка учебна година или при постъпване на детето в училище от 

родителя се изисква Информираното писмено съгласие и се съхранява в канцеларията. 

 - Организаторът попълва доклад по образец на училището и го внася в канцеларията на 

училището най-малко 2 дни преди провеждането на мероприятието. 

- Организаторът уведомява родителите за датата, часа и мястото на провеждане на 

мероприятието, за начина на извеждане на децата от училище и за начина на завръщане 

след мероприятието.  

- Организаторът провежда инструктаж за безопасност на учениците и култура на 

поведение при провеждане на мероприятие извън училище срещу подпис. 

- При възникване на особени прояви по време на организираното извеждане 

организаторът в най-кратък срок уведомява писмено директора. 

 

Чл. 49. Задължения и отговорности на дежурните учители:  

 

1. Дежурството на учителите  се изпълнява по график, утвърден от директора в началото 

на учебната година и съгласуван с представители на синдикалните организации. 

Учителите се информират за времето и мястото на своето дежурство от 

информационното табло.  

При наложително отсъствие уведомяват предварително заместник-директорите. 

Дежурството  в начален етап се осъществява от един дежурен учител по випуск на входа 

и дежурни учители по етажите. 

Дежурството в прогимназиален етап се осъществява от дежурен учител на входа, 

дежурен учител по випуски на входа и павилиона през голямото междучасие и дежурни 

учители по етажите. 
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2. Дежурният учител на входа:  

 

 - дежури 20 минути преди началото на първия учебен час  и през голямото междучасие; 

- създава ред за безопасното и спокойно движение на входа при влизане; 

- не допуска внасянето на храна и напитки в училище; 

- следи  за добрия външен вид на учениците и уведомява директора за ученици, явили се 

в училище без маски и без униформа, с облекло и във вид, които не съответстват на 

положението им на ученици и на добрите нрави, и когато състоянието им не им 

позволява да участват в образователно-възпитателния процес. 

 

3. Дежурните учители по етажите: 

- следят за спокойното и безопасно движение по коридорите през междучасията и при 

напускането на сградата след последния час;  

- следят за опазването на материалната база и хигиената; 

- прекратяват конфликти. 

- следят за спазване правилата на дистанция между учениците. 

4. Дежурният на павилиона следи за реда на закусващите, за спазване правилата, 

свързани с Ковид 19 и предотвратява конфликти. 

 

Чл. 50. Класният ръководител има следните  задължения:  

 

1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и 

за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната 

среда, като периодично и своевременно информира родителите. 

 

2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да 

предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях. 

  

3.  Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката. 

 

4. За допуснатите извинени и неизвинени отсъствия класният ръководител своевременно 

писмено уведомява родителя на ученика. 

 

5. Своевременно да уведомява родителите, когато спрямо ученика се прилага някоя от 

мерките за обща или допълнителна подкрепа или започва процедура за налагане на 

санкции. 

 

6. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за 

оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се 

налага. 

 

7. Да организира и да провежда родителски срещи; да запознае в началото на учебната 

година родителите и учениците с Правилника за дейността на училището, с учебния 

план на паралелката,  с Механизма за противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище. 

 

8. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да 

организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като 

общност.  

 

9. Да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците 

от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник. 
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10. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично 

да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния 

учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и 

интегриране в училищната среда. 

  

11. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед 

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите. 

  

12. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от 

паралелката. 

  

13. Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката. 

  

14.  По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни 

въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието 

на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани 

с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката. 

 

15.  Класният ръководител предоставя на родителите графика с приемното време на 

учителите в училището.  

 

16.  Броят на отсъствията на ученика  се отбелязва в дневника на класа. Два пъти през 

учебен срок класният ръководител събира ученическите книжки за проверка и вписване 

на невнесени оценки, извинените и неизвинените отсъствия. При необходимост и по 

преценка на класния ръководител вписването на отсъствията в ученическата книжка 

може да се извърши и три пъти. 

 

17. Да търси съдействие от Училищния координационен съвет за справяне насилието, 

тормоза и  за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

при груби нарушения на Правилника за дейността на училището.  

 

18. Да търси съдействие от Дирекция „Социално подпомагане” чрез уведомително писмо 

в следните случаи: 

- неизвинени отсъствия; 

- занижен родителски контрол; 

- отказ на родителя за съдействие при възникнал проблем с неговото дете. 

 

19. Да информира педагогическия съветник своевременно за проблемите на учениците. 

 

20. Да информира своевременно родителите за мерките и правилата свързани с Ковид 19. 

 

 

                               Раздел ІІ.  Ученици  
            

Чл. 51. (1) Ученикът има следните права:  

 

1. да избира училището,  да избира между учебните предмети или модули, предложени 

от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове и вида 

спорт за часа за спортни дейности; 

 

2. да получава информация от учителите и училищното ръководство по въпроси 

относно: 

- неговото обучение, оценяване и самостоятелна подготовка; 
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- правата и задълженията си в училище, правилата за вътрешния ред и училищната 

дисциплина при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и 

при поискване; 

- промени в програмата, отсъстващи учители, график за класни и контролни работи, 

график за консултации чрез информационно табло, изнесено в централното фоайе на 

училището; 

-  възможностите за участието му във форми за лична и колективна изява (олимпиади, 

конкурси, фестивали, спортни и др. състезания). 

 

 3. да бъде информиран и консултиран във връзка с избора на образование и/или 

професия, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите 

потребности, желания и способности; 

 

4. да се обучава и възпитава в здравословна, безопасна и сигурна среда, както и да 

получава защита при накърняване на правата и достойнството му; 

 

5.  да получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

 

6.  да бъде зачитан като активен участник в образователния процес; 

 

7.  да получава индивидуална помощ от учителите съобразно своите специфични  

потребности; 

да получава консултации, организирани от учителите веднъж седмично по определен 

график; 

 

8. да получава консултация и помощ от педагогическия съветник при спазване 

поверителността на разговорите; 

 

9. да приеме или откаже трето устно изпитване за деня след представяне на ученическата 

книжка с вписани оценки; 

10. да получава съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

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

живота на общността; 

 

11. да получава библиотечно-информационно обслужване; да ползва безплатно 

материалната база на училището за развитие на интересите и способностите си по ред, 

определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на 

интересите и способностите си. 

 

12. да участва в проектни дейности. 

 

13. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, 

засягащи негови права и интереси;  

 

14. да изразява мнение и да дава предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и за факултативните учебни часове; 

 

15. чрез формите на ученическо самоуправление да участва в обсъждането при решаване 

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния 

учебен план; 

 

16. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и 

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



  15  

 

(2) Ученикът има следните задължения:  

 

1. да съхранява авторитета на училището и училищната общност и да допринася за 

развитие на добрите традиции; 

 

2. да се запознае с Правилника за дейността на училището, да спазва и изпълнява 

задълженията си, произтичащи от него;  

 

3. да спазва училищните наредби, заповеди и изисквания, да изпълнява устните 

нареждания на директорите, учителите и помощния персонал; 

 

4. да присъства и да участва в учебните часове и занимания;  

 

5. задължително да посещава консултации след получаването на слаба оценка; 

 

6. да се снабдява своевременно с учебни помагала, ученическа книжка и ученическа 

лична карта; да попълва правилно и четливо документите си, да ги пази здрави и чисти, в 

добър външен вид; да използва тетрадки, моливници и други пособия, които отговарят 

на възрастовите му особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни 

послания: 

 

7. да идва навреме за учебни занятия, като спазва точно установения график за начало на 

учебните часове;  

  

8. да носи  маска в общите помещения на училището и училищната униформа, да се 

явява в училище в добър външен  вид, (без екстравагантни гримове и прически, с пола 

или панталон - не по-къси от средата на бедрото); 

 

9. да изпълнява училищните си задължения - да идва подготвен за учебните часове, да 

носи необходимите тетрадки, пособия и материали; 

 

10. да носи редовно личната си ученическа карта в училище  и извън него и да я показва 

при поискване от директор, учител, портиер и други длъжностни лица; 

 

11. Да влиза в училищната сграда и училищния двор само от определените места. 

 

12. Да напуска училищната сграда и двор само от определените места. 

 

13. да се информира при отсъствие от учебни часове за взетия учебен материал и 

домашни работи, да се договори с преподавателя за срока за наваксване на 

пропуснатото; 

 

14. да представи документ за извинение на отсъствията си непосредствено след 

завръщането си в училище след боледуване с подпис и от родителя. По обективни 

причини, бележката може да се предаде в тридневен срок. 

 

15. да изчака пред класната стая до 15 мин. от започването на часа при отсъствие на 

учител, докато дежурният ученик изясни чрез директора или заместник-директора с 

какво ще се занимава класът; 

 

16. да бъде задължително със спортно облекло в часа по физическо възпитание и спорт; в 

противен случай не се допуска до спортната база; 
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17. да дежури в съблекалнята.  

 

18. да изпълнява задълженията си на дежурен ученик; 

 

19. да спазва лична хигиена и хигиената в училищната сграда, да не хвърля отпадъци в 

класните стаи, коридори, в ученическия стол, на двора, в тоалетните и в канализацията. 

Ако случайно допусне замърсяване, веднага да почисти. 

 

20. да отговоря лично за мястото си в класната стая и да го пази чисто. 

 

21. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 

 

22. да не отсъства от учебни занятия и от масови училищни мероприятия без уважителни 

причини; 

 

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

алкохол и наркотични вещества; 

 

24. да не участва в политически партии и организации до навършване на 18-год. възраст; 

 

25. да не накърнява с поведението си авторитета, достойнството и правата на учителите, 

помощния и административния персонал; 

 

26. да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

учебните часове; 

 

27. да не пречи на учителите, административния и помощния персонал при изпълнение 

на служебните им задължения; 

 

28. да зачита правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилага 

физическо и психическо насилие; 

 

29. да не внася храна, сокове, газирани и енергийни  напитки в класните стаи и 

коридорите;  

 

30. да  не остава в класната стая без основателна причина по време на активния отдих 

през голямото междучасие; 

 

31. да не застрашава с действията си своя живот и този на съучениците си (да не се 

надвесва и да не седи на первазите на прозорците в класната стая, да  не се пързаля по 

парапета на стълбището, да  не блъска съучениците си, да не хвърля предмети по 

съучениците си, в класната стая, коридорите, от прозорците); 

 

32. да не влиза в учителската стая и  да не взема по какъвто и да е повод дневници;  

 

33. да не напуска района на училището по време на свободен час (през това време може 

да ползва библиотеката или спортните площадки, без да пречи на провеждащите се там 

часове); 

 

34. да не вдига шум в училището и на двора по време на учебен час;  

 

35. да не напуска училището преди приключване на учебните занятия; 

 

36. да не въвежда в училище външни лица под какъвто и да е предлог; 



  17  

37. да не използва мобилния си телефон, други технически и електронни средства по 

време на час без разрешение на учителя. Мобилните телефони по време на час се 

изключват; 

 

38. да не внася, разпространява и употребява по време на задължителните и 

извънкласните мероприятия в и извън училището: 

- оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 

- тютюн и тютюневи изделия , алкохол и наркотични вещества;  

- бомбички, пиратки, флакони със сълзотворен газ, дезодоранти, запалки, кибрити, както 

и всякакъв вид огнестрелни и хладни оръжия, включително и оръжия-играчки.  

 

39. да не руши училищната собственост, собствеността на учители, на помощен 

персонал, на останалите ученици; 

 

40. движението на учениците по етажите и по коридора пред административните 

помещения (библиотека, канцелария) да  се извършва   само по необходимост; 

 

41. да не влиза в хранилищата и в други кабинети без основателна причина и без 

разрешението на учителя; 

 

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

Закона за закрила на детето; 

 

43. да не унищожава, да не поврежда, да не подправя документи; 

 

Чл. 52. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните 

случаи: 

 

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

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

лечебно заведение; 

 

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

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

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

на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях; документът да бъде 

подписан и от родителя; 

 

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

родителя до класния ръководител; 

Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, 

родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава 

заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище; 

 

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

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

се описват причините за отсъствието; 

В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят 

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

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

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

уважителни причини. 
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5. Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по 

учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото 

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

освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се 

удостоверяват с медицински документ.  

 

6. Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт ученик в случаите по т.5., за който е противопоказно физическо натоварване, но не 

и присъствието в учебния час. 

 

7. В случаите по т.5., когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната 

година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния 

час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със 

заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. 

Заповедта се съобщава на родителя на ученика.  

 

Чл. 53. 1. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено 

отсъствие. 

 

2. Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

 

3. Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а 

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

 

4. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина,  класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с 

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

отстраняване на причините за отсъствието.  

 

5. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки 

учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

 

6. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки 

учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

 

Чл. 54.(1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне 

на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от ООП или 

ЗИП/РП, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя 

със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на 

учебния срок и/или учебната година.  

(2) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато няма оформена оценка, без да са 

налице уважителни причини за това.(Съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците и Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 11 от  29.09.2017г.) 

 

Чл. 55. (1)За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в подзаконовите 

нормативните актове по прилагането и в правилника за дейността на училището, след 

изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците 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. 
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(2) За ученик с наложена санкция по ал. 1 се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемното поведение. му 

(3) Санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в 

друго училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап. 

(4) Санкцията „преместване в друго училище“ се налага за тежки или системни 

нарушения. 

 

Чл. 56. Санкциите може да се налагат и за допуснати отсъствия както следва: 

             1. При направени 5 неизвинени отсъствия – „Забележка“ 

             2.При направени 10 неизвинени отсъствия – „ Преместване в друга паралелка“ 

             3. При 15 неизвинени отсъствия – „Предупреждение за преместване в друго 

училище“. 

             4. При направени над 15 неизвинени отсъствия  (и други придружаващи 

провинения)   „Преместване в друго училище“ през учебната година. 

 

Чл. 57. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.  

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

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

личностните особености на ученика. 

 

Чл. 58. (1) Санкциите са срочни. 

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

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

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

„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 

учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на 

следващата учебна година. 

 
Чл. 59. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка на същото 

училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на 

класния ръководител, а санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“, 

„преместване в друго училище“ - със заповед на директора по предложение на 

педагогическия съвет. 

 

Чл. 60. (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява 

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

всички действия лично, но със съгласието на родителя си. 

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

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

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

училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или 

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

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

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

адрес, директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по 

настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на 

Закона за закрила на детето. 

 

Чл. 61.(1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или 

съответното лице по чл. 58, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по налагане на 

санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго 

училище“, „преместване в друго училище“ - и съответните териториални структури за 

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

по чл.58, ал.1 и чл. 60, ал.2, при които родителят или определеното лице по чл. 58, ал.2 

може да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

 

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

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

родителя или на лицето по чл.58, ал2. Съобщаването по ал.1 може да се извърши и на 

посочен от родителя или лицето по чл.58, ал.2 електронен адрес, като в този случай 

връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това. 

 

Чл. 62. (1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице 

задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически 

съветник и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и 

обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и 

социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето.  

 

(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл.58, ал2, има право да присъства на 

изслушването и да изрази мнение. 

 

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

съответно на родителя, или лицето по чл.58, ал2, когато ученикът е малолетен, 

изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител или на друг 

педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което ученикът има 

доверие. 

 

 (4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът 

може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на 

ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение. 

 

(5) За всяка процедура по налагане на санкции се определя лице, което да докладва за 

извършеното нарушение - класният ръководител или учител, който преподава на 

ученика. 

 

Чл. 63.  В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният 

ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на 

директора съответната санкция. 

 

Чл. 64. Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител 

на ученика. 

 

Чл. 65. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението . 

(съгласно Чл. 205 ЗПУО) 

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

ѝ. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за 

преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и 

причините да не дадат резултат. 

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

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, а заповедта за 

налагане на санкция „преместване в друго училище“ - и на началника на регионалното 

управление на образованието. 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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Чл.66.(1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция. 

(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. 

 

Чл. 67. Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени.  

 

Чл. 68. (1) Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му 

поведение, на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, 

като консултации по учебни предмети, консултации с педагогически съветник за 

преодоляване на проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни 

консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на 

ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с 

оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище. 

(2)  Видът на дейностите за обща подкрепа по ал.(1) се определя от координатора, 

съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя. 

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище 

на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в 

риск от отпадане, класният ръководител и/ или педагогическият съветник в училището 

осъществява връзката и сътрудничеството между училището, семейството и 

обкръжението на учениците. 

(4) Дейностите по обща подкрепа се осъществяват съгласно Наредба за приобщаващото 

образование от 27.10.2017 г. .изм. и доп.ДВ бр.105/18.12.2018 г , Раздел II Осигуряване 

на обща подкрепа за личностно развитие в детската градина и в училището, чл. 12 - чл.32 

(без чл. 24) 

 

Чл. 69. (1) Дейностите в полза на училището или паралелката са следните: 

- Ученикът може да помага в подреждането и  украсяването на стаята, на 

коридорите. 

- Ученикът може да съдейства за добрата организация през голямото междучасие в 

павилиона, на входа на училището, по коридорите. 

- Да помага в библиотеката. 

(2) Дейностите в полза на училището или паралелката се извършват за определен срок 

след писменото съгласие на родителя. 

 

Чл.70. В случай  на инцидент/ проява на насилие и тормоз, дефиниран като второ или 

трето ниво на тормоз, съгласно Механизма за противодействие на насилието и тормоза в 

училище, лицето, свидетел на инцидента, информира за случая директора и класния 

ръководител, попълва доклад в „Дневник за описване на ситуации на насилие, тормоз“ в 

рамките на работния ден и не по-късно от следващия ден /дневникът се съхранява при 

педагогическия съветник/. 

 

Чл. 71. Награждаване на деца и ученици. 

 

 (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи 

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

развитието на училищната общност при: 

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

класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни 

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

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

национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други 

форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта; 

 

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

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

учениците към непреходните национално значими идеали и ценности, както и за 

утвърждаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи. 

 

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

учредява награди за децата и учениците. В заповедта се определят и конкретни 

критерии, на които трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени с 

определена награда. 

 

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

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

възможностите на институцията и постиженията на децата и учениците. 

 

(4) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора, от педагогически 

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

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

ученици в институцията, от други лица и организации. 

 

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

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

детето или ученика в подкрепа на направеното предложение. 

 

(6) Комисията за водене на летописната книга разглежда постъпилите предложения и 

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

учениците  

 

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

децата и учениците, които се удостояват с награди. 

 

(8) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или 

на специално организирани събития. 

 

 

 

Раздел ІІІ . Родители 
 

Чл. 72. Родителите имат права и задължения съгласно чл. 208, чл. 209 и чл. 210 от Глава 

десета от ЗПУО и Наредба за приобщаващо образование 

 Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват 

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

конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо. 

Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за 

кореспонденция. 

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

един от родителите, както и електронният дневник на паралелката. 
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Чл. 73. Родителите имат следните права: 

 

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

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

приобщаването им към общността; 

 

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

другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно 

за двете страни време; 

 

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

в предучилищната група;  

 

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. 

 

8. Да бъдат информирани за всички мерки в училище, свързани с Ковид 19. 

              

Чл. 74.   Родителите имат следните задължения: 

 

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в 

случаите на отсъствие на детето или ученика; 

 

2. да запишат при условията на чл. 14 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 

предучилищната група и 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; 

 

8. да представят в училище навреме своето информирано съгласие/ несъгласие за 

участието на детето при провеждането на организирани посещения на различни 

културни и научни институции и прояви, както и да участват в различни организирани 

прояви или изяви;  
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9. да спазват предприетите мерки, свързани с Ковид 19. 

 

Чл. 75. (1) Ученикът може да отсъства до 3 учебни дни в една учебна година въз основа 

на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител. 

Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, 

родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава 

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

 

(2) Ученикът може да отсъства до 7 учебни дни в една учебна година с предварително 

разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от 

родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.  

В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят 

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

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

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

уважителни причини. 

 

Чл. 76. (1) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от 

един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което 

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

училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или 

промяната на формата на обучение, родителят посочва адрес и телефон, имейл на лицето 

за контакти. 

(2) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 1, както и в 

случаите, когато родителят или лицето по ал. 1 не могат да бъдат открити на посочения 

адрес, директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по 

настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на 

Закона за закрила на детето. 

 

Чл. 77. (1) За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на 

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

образователния процес и в институционалната среда, с участието в дейността на 

институцията и с поведенческите им прояви се информира родителят, а за дейността 

„наставничество“ се изисква и информираното му съгласие. (Съгласно Наредбата за 

приобщаващото образование, чл.45) 

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

специалисти при реализирането на дейностите за обща подкрепа на детето или ученика. 

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

дейностите по чл. 45 от Наредбата за приобщаващото образование директорът на 

училището писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес 

на детето или ученика за предприемане на действия при необходимост при условията и 

по реда на Закона за закрила на детето. 

 

 

 

ГЛАВА  ШЕСТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА НАРОДАНАТА ПРОСВЕТА 

 

                                                  Раздел І.  Органи на управление  

 

Чл. 78. Орган за управление на училището е директорът.  

 

Чл. 79. Директорът като орган за управление на училището организира, контролира и 

отговаря за цялостната дейност съгласно чл. 258 от ЗПУО. 



  25  

 

Чл. 80 . При отсъствие на директора се прилагат разпоредбите на чл. 261 от ЗПУО. 

                                              

Чл. 81.  Педагогическият съвет на училището:  

 

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

нея план за действие и финансиране;  

 

2. приема правилник за дейността на училището;  

 

3. приема училищния учебен план;  

 

4. приема формите на обучение; 

 

5. приема годишния план за дейността на училището;  

 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

 

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

 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи;  

 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

 

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

 

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

 

13. определя ученически униформи;  

 

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

училищната общност;  

 

15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

 

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

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати;  

 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

                

 Чл. 82. Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността на 

Пето основно училище „Митьо Станев“.  Устройството и дейността на училищното 

настоятелство се уреждат съгласно разпоредбите на ЗПУО, Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел и техните устави. С цел изграждане облика на училището училищното 

настоятелство може да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено 

облекло, училищни символи и ритуали. Съветът на настоятелите представя информация 

за дейността си при необходимост на РУО на МОН. Ръководството и служителите на 

училището подпомагат дейността на училищното настоятелство.  
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Чл. 83. В Пето основно училище е създаден обществен съвет – орган за подпомагане 

развитието на училището  и за граждански контрол на управлението. 

 

(1) Общественият съвет в училището: 

 

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

директора за изпълнението ѝ; 

 

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

263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за 

училищата и инспектирането на училището; 

 

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

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището; 

 

6. съгласува училищния учебен план; 

 

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

 

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и 

учебните комплекти; 

 

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

констатира нарушения на нормативните актове; 

 

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО; 

 

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

 

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 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. 84. В Пето основно училище „Митьо Станев“ ученически съвети се  създават и 

функционират, съгласно Приложение 6 в Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

 

ГЛАВА  СЕДМА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
  

Чл. 85. Пето основно училище „Митьо Станев“- Стара Загора издава и води документи в 

съответствие  с Наредба № 8 за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование на МОН. 
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ГЛАВА  ОСМА 

ФИНАНСИРАНЕ 

  

Чл. 86. Финансирането на училището се осъществява със средства от МОН чрез  

общинския бюджет и други източници.  

 

Чл. 87. Други източници за финансиране могат да бъдат:  

1. дарения; 

2. средства, събрани от благотворителна дейност; 

3. средства, придобити чрез участие в проекти; 

4. средства, придобити от дейности, които училището има право да извършва в 

случаи, когато това не пречи на нормалното и спокойно протичане на учебните занятия в 

училището. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

НАСОКИ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА  КОВИД-19 

 

Чл. 88  Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция: 

 

/1/Дезинфекция на повърхностите и проветряване  

  Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и 

прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;  

 Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден 

случай на COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от 

обектите; 

 Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. 

Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за 

подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;  

 Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, 

клавиатури и инструменти през всяко междучасие;  

 Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;  

  Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на 

часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;  

 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение; 

 Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни 

стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в сградата на училището;  

 Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;  

 Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на 

дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с 

оказана методична помощ от  Регионалната здравна инспекция (РЗИ). С биоцидите, 

които не са готови за употреба, разтворите се приготвят съгласно издадените от МЗ 

разрешения.  

/2/ Носене на защитна маска за лице 

 Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е 

задължително, освен ако изрично не е указано друго. Защитните маски за лице за 

учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – 

от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато 

учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. Препоръчително е защитните 

маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически 

персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най-добрата комбинация на материал е: 

1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от хидрофобен 

материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване 

на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен 
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материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да 

задържа капчици.  

/3/ Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в 

следните случаи:  

 В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;  

 За учениците от предучилищните групи;  

 За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;  

 За деца със специални образователни потребности, при които има установена 

невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или 

от лекуващ лекар, удостоверяващо това;  

 За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях 

и местата на учениците;  

 В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;  

 В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час 

помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между 

учениците и при редовно проветряване.  

 При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по 

време на целия престой в училище.  

За спазване на задължителните мерки директорът на училището създава 

необходимата организация:  

 Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и 

спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка;  

 Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете 

от разпространение на вируса, прилагани в училището, и промените в тях;  

 Осигурява условия за спазване на необходимата дистанция с цел максимално 

ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки и/или различни 

училища при провеждане на дейности; 

 

  Чл.89 ОТВОРЕН СПИСЪК ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАTA ДИСТАНЦИЯ 

Тестване  

 При осигурени безплатни за образователните институции тестове след положително 

решение на общото събрание на училището и координиране с РЗИ директорът 

организира тестване на всички педагогически специалисти и непедагогическия персонал. 

 При осигурени безплатни тестове за учениците и при съгласие на родителите на поне 

90% от тях директорът на училището със съдействието на РЗИ организира тестване на 

децата на съгласните родители поне веднъж в седмицата. 

  Класни стаи и организация на учебния процес  

 Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят, 

а учениците – не;  

 Ограничено използване на кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен салон - 

само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния 

учебен предмет;  

 Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и 

препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;  

  Входове, коридори, стълбища  

   Отваряне на два входа, като се осигури пропускателен режим на всеки отворен вход и 

се определи кои класове/паралелки преминават през съответния вход без струпване на 

деца и учители и при спазване на дистанция;  

 Еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

 Дневен режим и сменност на обучение  
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 При възможност преминаване на двусменен режим на присъствено обучение с оглед 

намаляване на броя на паралелките в даден период от деня и предотвратяване на тяхното 

взаимодействие;  

 Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за различни 

паралелки, класове и/или етапи на образование в зависимост от броя обучавани ученици. 

Организация на храненето  

 По график, без струпване на ученици, при спазване на дистанция и осъществяване на 

контрол;  

 Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на 

здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки.  

Училищен двор  

 Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;  

 Допускане на придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) 

в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, 

физическа дистанция и дезинфекция;  

 Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;  

 Провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно.  

Учителска стая и комуникация   

 Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена необходимост;  

 Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, спазване на 

изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от 

пряка комуникация;  

 Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и 

консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;  

 Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия 

съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

Физкултурен салон  

 Физкултурният салон се използва само когато не е възможно провеждане на часовете 

на открито; 

  Не е задължително носенето на защитна маска за лице в часовете по физическо 

възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от 

една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно 

проветряване. 

  Организират се двигателни дейности – индивидуални или по двойки, при спазване на 

дистанция от поне 1,5 м и по преценка на учителя.  

Библиотека  

 Регулиране на достъпа с цел осигуряване на дистанция от 1,5 м.  

Чл. 91 Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-

19 в училището  
1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.):  

  Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено 

наблюдение, докато не се прибере у дома;  

 На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта;  

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да 

отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски 

за лице, използване на личен транспорт при възможност);  

 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да 

избягват физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо 

по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия 

съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID19; 
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 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък 

срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ;  

 Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за 

останалите ученици;  

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 2. В 

случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик:  

 Родителите следва да информират директора на училището, който трябва незабавно да 

се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които 

са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ. 

  В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото 

училище в зависимост от указанията на РЗИ.  

 За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в 

училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на 

съответното училище спазва предписанията на РЗИ.  

  Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се 

поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки 

контактни:  

o Ученици от същата паралелка;  

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

 o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа 

преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на 

COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по 

метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед 

на МЗ.  

 Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на 

детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на 

домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило 

или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно 

заразяване на възрастни в домакинствата).  

 След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички 

повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 

48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия. 

Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да 

варира в зависимост от конкретната ситуация.  

Чл.92 При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, 

гадене, повръщане, стомашно разстройство и др.):  

 Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена 

маска;  



  31  

 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен 

тест;  

 При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното си 

състояние след преглед или направена консултация;  

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция при 

спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ.  

Чл.93. В случай на положителен резултат за COVID-19 на служител:  

 Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със съответната 

РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 

разпространение на инфекцията в училището и в семейството. В зависимост от това се 

предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай.  

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.  

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното училище 

изпълнява предписанията на РЗИ.  

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

могат да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.  

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило 

под 10-дневна карантина се 11 поставят лица след извършена оценка на риска и 

определени като високорискови контактни:  

o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител;  

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

 o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа 

преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на 

COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по 

метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед 

на МЗ.  

 Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време 

на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.  

 След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните 

стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, 

след което класните стаи и другите помещения могат да се използват за учебни занятия 

или други цели.  

 Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация.  

Чл.94 Информиране на родителите и общността Промените в седмичното разписание, 

направени поради преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), 

графикът за ротация  на паралелките (преминаване от и към ОРЕС) и информацията за 

брой болни от COVID – 19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители 

следва да се публикуват своевременно на сайта на всяко училище. Информацията може 

да се предоставя също и по предварително оповестен начин - чрез съобщения, чрез 

електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща. По подходящи 

начини училището осъществява информационна кампания сред родителите, учителите и 

учениците за значението на задължителните и препоръчителните мерки и на 
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ваксинирането за намаляване на разпространението и рисковете от инфекция. 

Кампанията може да бъде провеждана съвместно с представители на регионалните 

здравни инспекции, на общините, на регионалните управления на образование, с 

участието на медицински специалисти и местни лидери на общността. При постигане на 

70% ваксинирани педагогически специалисти и непедагогически персонал, училището 

съобщава това на Регионалното управление по образованието и публикува на сайта си 

полученото от МОН Свидетелство за принос към опазване на общественото здраве. 

Директорът на училището създава организация и осъществява контрол за своевременно 

отразяване на информацията за карантинирани и заболели ученици, педагогически и 

непедагогически специалисти в базата данни „Карантина“ на МОН.  

Чл.95 Сценарии в зависимост от различните нива на заболяемост на национално, 

областно, общинско и училищно ниво  

Ниво 1: Зелен сценарий:  
14-дневна заболяемост <100 на 100 000 души на областно ниво. 

Училищата работят с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ 

за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. 

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището 

предприема мерки, както следва: 

заболял ученик, след задължително предписание на РЗИ, се карантинира цялата 

паралелка и тази паралелка преминава в ОРЕС със заповед на директора на 

училището на основание чл. 40а, ал. 2 от Наредба 10 за организация на дейностите в 

училищното образование. 

карантиниране от РЗИ на отделен ученик за него се организира ОРЕС. 

осигуряват помещение и техника на учителите, които работят в 

ОРЕС с карантинирани деца и едновременно с това присъствено с останалите 

некарантинирани ученици. 

утвърдената учебна програма. За дните, отчетени като работни, се дължат 

уговорените възнаграждения съгласно колективния трудов договор и/или 

вътрешните правила за работна заплата. 

Ако при зелен сценарий на областно ниво в училището отсъстват 10% от учениците 

поради симптоми на COVID-19 и/или броят заболели учители води до невъзможност за 

обезпечаване на присъствен учебен процес, се прилагат мерките, предвидени за тези 

случаи в жълтия сценарий. 

Ниво 2: Жълт сценарий: 

14-дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 души на областно ниво  

Училищата работят с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ за 

намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. При наличие на единични 

случаи на ученици, педагогически специалисти или други служители – носители на 

COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището предприема мерките, 

предвидени за това в зеления сценарий.  

При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой 

заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен 

процес, директорът отправя аргументирано предложение до министъра на 

образованието и науката за преминаване към ротационно или цялостно обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС) след решение или на педагогическия съвет, 

или на РЗИ, или на областния кризисен щаб, като уведомява съответното Регионално 

управление на образованието (РУО). 

При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в ОРЕС да бъдат не 

повече от 50% от учениците. При изготвяне на аргументирано предложение за ротация 

първи следва да премине към ОРЕС випускът с най-много заболели или контактни 

ученици. В общия случай важи принципът, че към ОРЕС преминават първо учениците в 

гимназиален етап на образование с изключение на XII клас. При продължаващо 
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влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от XII клас, както и от 

прогимназиалния етап с изключение на VII клас. Учениците от VII клас и от начален 

етап (I-IV клас) преминават в ОРЕС в краен случай при обективна невъзможност 

обучението да продължи присъствено.  
Създава се организация за максимално присъствено обучение на учениците със 

специални образователни потребности (СОП), като за тези с по-висок риск от заразяване 

или тежко боледуване по желание на родителите се организира обучение от разстояние 

от електронна среда. В предложението на директора се посочва също оптимален срок за 

обучение от разстояние в електронна среда, съобразен с епидемичната обстановка и с 

утвърдената от регионалната здравна инспекция практика в такива случаи. 

Присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели 

и за социализацията на учениците. 

Мерките на училищно ниво при наличие на единични случаи на заразен/и 

ученик/ученици, педагогически персонал са идентични с тези от зеления сценарий.  

Ниво 3: Червен сценарий: 

14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 души на областно ниво  

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището 

предприема мерките, предвидени за това в зеления сценарий. 

Ако в училището отсъстват 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или 

броят заболели учители води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен 

процес, се прилагат мерките, предвидени за тези случаи в жълтия сценарий. 

 За ученици в риск от отпадане и ученици, чиито родители работят на първа линия, 

се допуска сформирането на сборни паралелки на ниво випуск за присъствено 

обучение по време на ОРЕС. Те се организират след решение на педагогическия съвет 

съобразно възможностите на училището. Създава се организация за максимално 

присъствено обучение на учениците със СОП, като за тези с по-висок риск от 

заразяване или тежко боледуване по желание на родителите се организира обучение от 

разстояние от електронна среда. 

Ниво 4: Тъмночервен сценарий: 

14-дневна заболяемост ≥ 500 на 100 000 души на областно ниво 

 Всички училища в съответната област преминават изцяло в обучение от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС) само след заповед на министъра на здравеопазването, която 

изисква затваряне на училищата, последвана от заповед на министъра на образованието 

и науката за преминаване в ОРЕС. В случай че министърът на здравеопазването не 

разпореди затваряне на училищата в съответната област, важат мерките, предвидени в 

червения сценарий. 

 

Приоритизиране на дейностите спрямо значението им за успешно завършване на 

учебната година 

 

1. Дейности, пряко свързани с изпълнението на учебния план, с предоставяне на обща 

и допълнителна подкрепа Тези дейности се осъществяват приоритетно в зависимост от 

нивата на заболяемост: 

  присъствено при спазване на задължителните и подходящите препоръчителни мерки 

за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията;  

 в електронна среда при обучение от разстояние;  

 при максимално присъствено обучение на учениците със СОП. 

2. Дейности, които способстват за постигане качеството на образователния процес, но 

не са свързани пряко с изпълнението на учебния план Такива дейности са целодневната 

организация на учебния ден, извънкласните дейности и заниманията по интереси, 

организирани дейности с ученици по изпълнението на национални програми и проекти. 

Когато по обективни причини не могат да бъдат организирани, без да има 

взаимодействие на учениците от различни паралелки, дейностите от тази група се 
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провеждат по възможност със събирането на ученици от не повече от две паралелки. 

Ограничава се организираното извеждане извън територията на училището на ученици 

от училище, в което има карантиниран учител и/или ученик, или карантинирана 

паралелка за срока на карантината. Организирани дейности с ученици по изпълнението 

на национални програми и проекти, посещения на музеи, изложби, природни обекти и 

други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел на територията на 

населеното място се организират само при зелен сценарий и се провеждат в рамките на 

един учебен ден при неотложна необходимост и при стриктно спазване на изискванията 

на Министерството на здравеопазването. 

3. Други дейности, имащи отношение към процеса на образование, възпитание и 

социализация на децата и учениците 

Такива дейности могат да бъдат състезания и олимпиади, педагогически съвети, 

родителски срещи, заседания на обществените съвети, събрания на училищните 

настоятелства, квалификация на педагогическите специалисти, планирани екскурзии, 

зелени училища, туристически пътувания и др.  

При организирането и провеждането на тези дейности се спазват задължителните и 

препоръчителните мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, като 

при невъзможност да бъдат приложени, е допустимо дейностите да бъдат отложени, да 

бъдат проведени в електронна среда при възможност или да не бъдат проведени, когато 

това няма да навреди на успешното завършване на учебната година и на планираните 

образователни процеси в учебното заведение.  

Планираните екскурзии, зелени училища, туристически пътувания се провеждат 

само при зелен сценарий след съгласуване с РЗИ.  

Квалификациите на педагогическите специалисти се провеждат приоритетно 

дистанционно. 

 

Преминаване към ОРЕС за отделен ученик: 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в 

условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от 

ЗПУО, както следва:  

 по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО 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 за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или 

комбинирана форма на обучение, който по здравословни или други уважителни 

причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище;  

 когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при 

наличие на необходимите технически и технологични средства обучението в дневна, 

индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се 

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

епидемична обстановка: 

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

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

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

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които 

той живее на един адрес;  

3. по избор на ученика, за малолетните ученици – по избор на родителите, а за 

непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители и след разрешение 

на началника на Регионалното управление на образованието.  

Началникът на РУО разрешава ОРЕС по избор на ученика или на родителите въз основа 

на информация за предходната учебна година и до момента от директора на училището 

за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика. Обучението от разстояние в 

електронна среда в горепосочените случаи се осъществява от училището, в което е 

записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което предлага такова 
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обучение. Във втория случай училището се определя от началника на РУО. Ученикът 

самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за 

участие в ОРЕС, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му, като 

към заявлението се прилага и декларация от родителите за осигурени условия за 

провеждане на обучението. Обучението от разстояние в електронна среда включва 

дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от 

обучението и оценяване. Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в 

електронна среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за 

приобщаващо образование. В случай че ученикът се обучава несинхронно от 

разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на 

взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по 

учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния 

учебен предмет от графика за деня. 

 

Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение от 

разстояние в електронна среда: 

 

● Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда при спазване на нормативните изисквания. 

 ● За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът: - 

предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за работа от 

разстояние в електронна среда; - определя начина на обучение от разстояние в 

електронна среда или друг подходящ вариант на обучение в зависимост от 

възможностите на училището и техническата и технологичната обезпеченост, 

възрастовите особености и дигиталните умения на учениците; - избира съвместно с 

педагогическия съвет електронна образователна система за обучение и взаимодействие с 

всички участници в образователния процес, приложенията, които ще се използват по 

класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на паралелките на по-

малки групи; - организира в максимална степен обезпечаването на учителите и 

учениците (извън случаите, когато ОРЕС се организира за отделен ученик по негово или 

на родителите му желание) с технически средства за провеждането на обучение от 

разстояние в електронна среда; - създава организация по даден учебен предмет при 

отсъствието на учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг учител; - 

проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически 

специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;  

 създава организация за текущо осъществяване на контрол на провеждането на 

образователния процес в ОРЕС. 

 

Подкрепа за ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда: 

 

В училището се организира обща подкрепа в хода на учебната година под формата на 

консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети на ученици в 

продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени дефицити при 

усвояване на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от 

отпадане. Общата подкрепа за личностно развитие се осъществява под формата на 

допълнително обучение по учебен предмет, допълнителни консултации по учебни 

предмети, които се провеждат извън редовните часове, чрез занимания по интереси, 

логопедична работа, грижа за здравето, ранно оценяване на потребностите и превенция 

на обучителните затруднения, както и за ученици, които не владеят български език. 

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити 

да са съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени пропуски при 

усвояване на учебното съдържание. 
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При посочените по-горе случаи директорът на образователната институция следва да 

упражнява контрол на ефективното изпълнение задълженията на учителите да провеждат 

консултации по учебни предмети по предварително изготвения график за консултациите 

и допълнителното обучение по учебни предмети, както и да изисква информация 

относно напредъка на всеки ученик с установени образователни дефицити. 

 

Преминаване от ОРЕС към присъствено обучение 

 

От изключителна важност е да се направи:  

 Анализ на учениците в риск, на такива, при които се забелязва понижаване на 

успеха и с по-голям брой отсъствия, в т.ч. по неуважителни причини;  

 Да се установят дефицитите в усвоеното учебно съдържание по учебните предмети, 

но без да се допуска претоварване на учениците с концентриране в първите дни на 

присъственото обучение на прекомерно оценяване, индивидуални изпитвания и 

контролни работи.  

 Да се преценят необходимостта и възможностите за осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа, подкрепа от педагогически съветник и/или психолог.  

 Да се използват всички възможности на нормативната уредба за организиране на 

посещения на културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в 

класа, училището, между училища за учениците с цел преодоляване на последствията от 

продължителната социална изолация.  

 Часовете по изкуства, по физическо възпитание и спорт, както и часовете по други 

учебни предмети по решение на съответния учител да се провеждат на открито.  

 Да се поддържа активен създаденият режим за комуникация с родителите.  

 Да се преценят необходимостта и възможностите за осигуряване подкрепа от 

педагогически съветник и/или психолог. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

 § 1. Настоящият правилник подлежи на изменения при промяна на действащата 

нормативна уредба. 

  

 § 2. Правилникът е приет с протокол № 14 от 13.09. 2021 г. на педагогическия съвет.  

Този правилник влиза в сила от 15 септември 2021 година. 
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