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образование, Наредба № 8/11.08.2016г за информацията и документите за системата на предучилищното 

и училищното образование, Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование, Наредба № 13/21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование, Наредба № 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, Наредба за приобщаващото образование и е приет с 

Решение на Педагогически съвет – Протокол № 13/14.09.2020г., утвърден със Заповед № 992/14.09.2020г. 

на Директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир.
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Г Л А В А  П Ъ Р В А 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Раздел I . Предмет на правилника 

Чл.1. Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и 

финансирането на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир. 

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

училището, организацията на училищното обучение, правата и задълженията на обекта и субекта 

в обучението. 

Чл.3. Участниците в образователния процес в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Радомир са учениците, педагогическите специалисти - учителите, педагогическият съветник, 

заместник-директора, директорът и родителите. 

Чл.4. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за 

реализиране на основните цели и задачи на образователно-възпитателния процес, конкретно за 

условията на училището, произтичащи от ЗПУО и подзаконовитенормативни документи, Закона 

за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. 

Чл.5. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, 

педагогическият съветник, учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички 

други лица, които се намират на територията на училището. 

Чл.6. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир има право да притежава собствено 

недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него; да предоставя собственото си 

имущество под наем; да извършва педагогически услуги, ако това не противоречи на 

разпоредбите на ЗПУО и не е във вреда на възпитателния процес и при спазване на санитарно-

хигиенните норми и изисквания; да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства; да 

определя вътрешната си организация; да избира начин за приемане на учениците в съответствие 

със съществуващите нормативни актове; да определя организацията, методиката и средствата на 

обучение и възпитание; да издава документ за завършен клас, етап и степен на образование; да 

сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина. 

Раздел II. Принципи на училищното образование 

Чл.7. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир образователният процес се основава 

на обучение, възпитание и социализация, като се реализира в съответствие със следните 

принципи: 

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на училищно 

образование в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика; 

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

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

училищното образование; 

5. запазване и развитие на българската образователна традиция; 

6. хуманизъм и толерантност; 

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

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

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 

иновациите; 

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното 

образование. 
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Раздел III. Цели на училищното образование 

Чл.8. Основните цели на училищното образование в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир са: 

1. Подобряване на качеството и ефективността на образователно - възпитателния 

процес чрез стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

2. Формиране на социално отговорни личности с активна гражданска позиция. 

3. Съчетаване на иновационни и традиционни практики, с цел повишаване 

ефективността при управление на училището. 

4. Привличане на допълнителни ресурси от родителската и местна общност. 

5. Осигуряване на съвременна и адекватна на учебно-възпитателния процес 

материална и технологична база на училището. 

6. Утвърждаване на доброто име на училището и чувството за принадлежност към 

него от всеки възпитаник. 

7. Повишаване на квалификацията на целия персонал.  

8. Работа на училището в разработване и изпълнение на проекти на общинско, 

национално и европейско ниво. 

9. Целенасочена и ефективна кадрова политика. 

10. Конструктивна комуникация с външната среда. 

Г Л А В А  В Т О Р А 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 
РАЗДЕЛ  I. Общи положения 

Чл.9. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир осигурява: 

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;  

2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура и спазване на Етичния кодекс за работа с деца; 

3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби – духовно, 

физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;  

4. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български 

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

5. завършване на определените в ЗПУО степени на образование. 

Чл.10. Училището създава условия за образование и възпитание на учениците, за 

развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и изкуствата . 

Чл.11. Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст; 

продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен предходен 

клас или степен на образование, нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да 

придобиват образование от една и съща степен. 

Чл.12. Училищното обучение се регулира от ДОС. Не се допуска налагането на 

учениците на идеологически и религиозни доктрини. 

Чл.13. В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на 

учениците, основани на раса, народност, религиозна и етническа принадлежност, пол и произход. 

Чл.14. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир религиите се изучават в 

исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различните учебни 

предмети. 
Чл.15. Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като не 

се заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и 

развитие на интересите и способностите си. 

Чл.16. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир е общинско училище, с местно 
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значение и утвърден авторитет, в него е утвърдена система на делегирани бюджети, финансира 

се от община Радомир в качеството й на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити или 

средства и ползва имоти, които са публична общинска собственост. 

Чл.17. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир могат да се обучават и ученици от 

други общини и области. 

Чл.18.  СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир е юридическо лице и има:  

- наименование: СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир,  
- седалище: гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник;  

- официален адрес: ул. „Райко Даскалов” № 31, който съответства на адреса на 

дирекцията;  

- от учебната 2020/2021 година към училището е присъединен корпус с адрес: : гр. 

Радомир, общ. Радомир, обл. Перник, ул. Цар Освободител № 1, в който се обучават учениците 

от V и VI клас 

- собствен кръгъл печат и печат с държавния герб;  

- банкова сметка - IBAN: BG , банков код: BIC, данъчен номер, шифър по Булстат 

113033866. 

Чл.19. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир носи отговорност за: изпълнението 

на ДОС, засягащи дейността на училището; създаването на условия за опазване на живота и 

здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им; за опазване на МТБ и сградния 

фонд; законосъобразното изразходване на бюджетните средства; извършването на дейности и 

прояви, които не противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободата на 

личността или не нарушават образователно - възпитателния процес (ОВП). 

Чл.20. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир е учебно - възпитателна институция 

и осигурява завършването на клас и придобиване на степен на образование. 

Чл.21. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир са изградени непрофилирана, 

профилирана паралелка Математически профил с интензивно изучаване на английски език и 

професионална по специалност „Приложно програмиране“, професия „Приложен програмист“, 

професионално направление „Компютърни науки“ с разширено изучаване на английски език. 
Чл.22. Според съдържанието на подготовката, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Радомир дава общообразователна, непрофилирана, профилирана и професионална подготовка: 

общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и 

умения на по-високо равнище чрез ЗУЧ, ИУЧ /V-VII/ клас и ЗП и ЗИП /XII Б клас/.    

Общообразователна подготовката за V – VII клас съгласно утвърдените от МОН учебни планове 

и програми, съгласно ДОС и учебното съдържание. Профилираното обучение създава условия за 

получаване на по-задълбочени знания чрез часовете по ЗИП и модули, английски език, 

информатика, информационни технологии, математика, биология и здравно образование, химия 

и опазване на околната среда. Професионалното образование се осъществява в средната степен – 

в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователната и професионалната подготовка. 

То може да се допълва и чрез разширената подготовка. 

Чл.23. Приемът на учениците се осъществява съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование, Глава четвърта, ПЛАН-

ПРИЕМ и резултатите от НВО по български език и литература, математика и чужд език за VII 

клас.  

Чл.24. Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български 

език, с изключение на часовете по чужд език. 

Чл.25. Олимпиадите - общински кръг, се организират и провеждат съгласно Указание 

за провеждане на олимпиадите в средните училища по график, утвърден от РУО и МОН. 
Чл.26. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир се ръководи от директор, замесник-

директор и Педагогически съвет. 
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РАЗДЕЛ II. Форми на обучение 

Чл.27. 

(1) Формите на обучение, които училището осъществява са: 

1. дневна; 

2. индивидуална 

(2) В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в групи. 

Дневната форма на обучение е присъствена, училищното обучение до 16 – годишна възраст е 

задължително. 

(3) Индивидуалната форма на обучение се организира за отделен ученик и включва 

индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или 

годишна оценка, определени от държавния образователен стандарт за оценяването на 

резултатите от обучението на учениците.  
Чл.30. (1) В индивидуална форма на обучение може да се обучават: 

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

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

да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

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

обучението си за един или повече класове; 

3. ученици с изявени дарби; 

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

4 от ЗПУО;  

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

(2) Директорът на училището изготвя и утвърждава индивидуален учебен план, 

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

(3) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 1, т. 4 както и 

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

приобщаващото образование. 

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

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

училището. 

(5) Учениците по ал. 1 се записват в определен клас и паралелка. 

(6) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, 

т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни 

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

(7) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

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

болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от: 

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

личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от 

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

намира болницата; 

2. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т.2, 

определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на 

областта, на която се намира болницата. 

(8) За учениците по ал. 1, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план 

могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици. 

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

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

за оценяването. 

(10) със заповед на директора се създават екипи за подкрепа за личностно развитие 

за конкретен ученик в училището. 

Чл.31. Учениците, които се обучават в дневна или индивидуална  форма на обучение, 

могат да променят формата си на обучение съгласно ЗПУО и Наредба  № 10/01.09.2016г. 
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РАЗДЕЛ  III. Организационни форми 

Чл.32. Училищното обучение е организирано в последователни класове. 

Чл.33. Продължителността на обучение в един клас е една учебна година за всички 

организирани в училището форми. 

Чл.34. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир са обособени паралелки, 

обозначени с началните букви на българската азбука, а класовете са номерирани във възходящ 

ред с римски цифри. 

Чл.34. Разпределението на учениците в паралелки се извършва със заповед на 

директора. 

Чл.36. (1). При желание от страна на учениците и подадени писмени молби от техните 

родители, в училището могат да се изградят и сборни групи за СИП и ФУЧ в областта на спорта, 

изкуствата, отдиха и технологиите. 

(2)  Желанието за обучение във формите на СИП, ЗИП, ИУЧ и ФУЧ се декларира от 

ученика две седмици преди края на учебните занятия с писмено заявление до директора на 

училището, подписано от родителя (настойника). Подадените заявления се съхраняват от 

директора на училището до края на учебната година и подлежат на контрол. 
Чл.37. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на 

учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално 

обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за 

финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за 

физическата среда и информационното осигуряване на училищата съгласно Чл. 100. (1) от ЗПУО. 

РАЗДЕЛ  IV. Учебно и неучебно време 

Чл.38. (1) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. 

В случай че 15 септември, съответно е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 

(2)  Учебното време за всички форми на обучение, се организира в учебни срокове, 

учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

(3) В VII клас обучението е до 30 юни като завършва с две национални външни 

оценявания - по български език и литература, по математика и едно по желание по английски 

език. 

(4) В X клас обучението е до 30 юни като завършва с две национални външни 

оценявания - по български език и литература, по математика и две по желание - по английски 

език и дигитални компетентности. 

Чл.39. (1) Учебната година включва два учебни срока. 

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

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

образованието и науката по чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО. 

Чл.40. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната 

седмица. 

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

от КТ обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са 

учебни, освен когато учениците са във ваканция. 

Чл.41. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

(2) Организацията на учебните занятия e в режим на една смяна както следва:  

За класовете V А, V Б, VI А, VIII Б, IX А, IX Б, X Б, XI А, XII А, XII Б  08:00ч. до 

14:25ч.;  

За класовете VI Б, VII А, VII Б, VIII А, X А, XI Б от 08:55ч. до 15:15ч.,  

на основание чл. 6, ал.2 и ал.4 от Наредба № 10 от 01.09.2016г. за организация на 

дейността в училищното образование. 

(3) Организацията на учебния ден е полудневна и се осъществява при условията и по 

реда на този правилник и Наредба № 10 от 01.09.2016г. за организация на дейността в 

училищното образование. 

Чл.42. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 
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45 /четиридесет и пет/ минути, съгласно чл.7, ал.1, т.3 от Наредба за организация на 

дейностите в училищното образование и ЗПУО 

(2) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен 

час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. 

(3) В случаите по ал. 2  директорът на училището уведомява началника на РУО до края 

на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на 

родителите на учениците и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици. 

Чл.43. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците: 

1. малко междучасие – 10 мин. 

2. междучасие преди последния /шести/ час – 5 мин. 

3. междучасие преди последните/шести и седми/ час – 5 мин. 

4. голямо междучасие - 30 мин. 

(2) Почивките между учебните часове се ползват при спазване на графика за учебното 

време в училище. 

Чл.44. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят 

за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание. 

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

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

дни преди началото на всеки учебен срок. 

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

и часа на класа. 

(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичното разписание извън броя 

на задължителните учебни часове, съобразно организацията на учебния ден, паралелките или 

групите и спортната база в училището. 

Чл.45. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да 

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

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

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

регионални външни оценявания; 

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на 

отсъстващи учители; 

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

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

за провеждане на класни работи. 

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

определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в 

учебния ден. 

Чл.46. Неучебното време включва: 

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

2. ваканциите; 

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

5 от ЗПУО. 

Чл.47. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, 

пролетна и лятна ваканции. 
Чл.48. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание 

учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви 

в рамките на учебните часове, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 

79, ал. 5 от Закона за  туризма. 

1. когато в тематичното разпределение са заложени теми, изискващи организирано 

посещение учителят уведомява директора за деня, часа и мястото на мероприятието; 

2. Предварително учителят/класният ръководител уведомява директора и 

родителите/настойниците на учениците, като взима тяхното информирано писмено съгласие в 

срок от 5 работни дни преди провеждане на мероприятието; 

3. Директорът разрешава посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, 

организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището и 
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организирано извеждане на ученици от населеното място на училището. 

4. Директорът издава заповед за провеждане на мероприятието и контролира 

провеждането му. 

5. Всички документи по организираните посещения на учениците се съхраняват в 

деловодството на училището. 

Раздел IV  Организиране и провеждане на учебния час за спортни 
дейности 

Чл. 49. (1) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на 

училището избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 ЗПУО.   

(2) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за 

избор на спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година, от 

определените от педагогическия съвет по ал. 1.  

(3) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление до 

директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през учебната 

година, при записването им в училището.  

(4) Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят и в 

групи.   

(5) Не се допуска промяна на броя на групите и на вида спортни дейности по време на 

учебната година.   

(6) Организирането и провеждането на спортните дейности по ал. 1 се осъществяват от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална 

квалификация „учител" или „треньор" по даден вид спорт.   

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

година директорът определя със заповед в срок до 15 септември учител и/или треньор, времето 

и мястото за провеждането им по паралелки или групи.   

Чл. 50. (1) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да 

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

(2) Учебният час за спортните дейности в спортните училища може да се осъществява 

като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително в 

почивните дни.  

РАЗДЕЛ  V. Съдържание на училищното обучение 

Степени, етапи и видове училищно образование 

Чл.51. (1) Според съдържанието си училищната подготовка в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир е общообразователна, профилирана и професионална и се осъществява на 

основание ЗПУО. 

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 

общообразователни учебни предмети, като целите, съдържанието, характеристиките на 

общообразователната подготовка и общообразователните учебни предмети се определят с 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

(3) Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки 

общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на 

учениците като очаквани резултати от обучението. 

Чл.52. (1) Профилираната подготовка е комплекс от профилиращи учебни предмети, 

който обхваща задълбочени компетентности в даден профил, определени с държавния 

образователен стандарт за профилираната подготовка. 

(2) Въз основа на държавния образователен стандарт за профилираната подготовка 

министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми за задължителните модули. 
Чл.53. (1) Професионалната подготовка обхваща компетентности, необходими за 
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придобиване на професионална квалификация, както и за придобиване на правоспособност за 

професии, упражняването на които изисква такава, включително за упражняване на регулирани 

професии. 

Чл.54. Училищният учебен план се изработва съгласно изискванията на РУО и МОН. 

Чл.55. (1) Целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от 

обучението се определят с учебна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

(2) Учебните програми по ЗИП се съгласуват със старшите експерти и утвърждават от 

началника на РУО, а тези за СИП от директора на училището. 

(3)  Учебните програми Разширена и Допълнителна подготовката, която се провежда 

съответно в избираеми учебни часове (ИУЧ), както и за факултативни учебни часове (ФУЧ) се 

утвърждават от директора на училището. 

Чл.56. Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование се определя 

съгласно ДОС. 
Чл.57. Учебниците и учебните помагала са съобразени с Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебни 

помагала в сила от 24.04.2018 г. 

Чл.58. В училището се спазва и прилага Наредба № 5 от 30.11.2015г. на МОН за 

oбщообразователната подготовка. 

РАЗДЕЛ  VI. Форми за проверка и оценка на знанията 

Чл.59. (1). Знанията, уменията и компетентностите на учениците се оценяват в процеса 

на обучение; 

1. в процеса на училищното обучение; 

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

3. при завършване на степен на образование. 

Чл.60. (1) Основните цели на оценяването са:  

1. диагностика на индивидуалните постижения и напредъка на ученика и 

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

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

насочени към подобряване качеството на образование. 

Чл.61. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.  

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а 

изпитите - в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или степен на 

образование.  

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. приравнителни;  

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

3. за промяна на оценката. 

Чл.62. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и 

през втория учебен срок.  

Чл.63. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени /съответно тестове, 

класни работи (по график, утвърден от директора)/ и практически, съгласно  Наредба № 11 от 

01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците 

се поставят текущи оценки. 

(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира 

устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания - писмено с изключение на 

случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми отговори и/или 

с кратък свободен отговор.  

(4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на 

проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма. 

Чл.64. Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити 
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(вътрешноучилищни) се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на 

директора на училището. 

Чл.65. (1). В края на VII и Х клас /за учениците, които се обучават по учебни планове 

влезли в сила след 01.08.2016г/ се провежда национално външно оценяване за установяване 

степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

(2). Форматът на националното външно оценяване по ал. 1, учебните предмети, по които 

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

държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците, 

като оценките се изразяват само с количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват.  

Чл.66. Знанията и уменията на учениците в училището се оценяват по шестобалната 

система, съгласно ДОС за системата на оценяване както следва с: отличен (6), мн. добър (5), 

добър (4), среден (3), слаб (2). 

Чл.67. Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в личния 

електронен профил на ученика в електронния дневник на класа, а срочните и годишни оценки и 

в личния картон на ученика. 

Чл.68. Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи и в личния 

картон на ученика. 

Чл.69. Срочните и годишни оценки по общообразователни учебни предмети се оформят 

въз основа на различните форми за проверка и оценка, прилагани ритмично през време на 

учебния срок задължително по всички учебни предмети и се отразяват задължително в 

съответната документация. Годишните оценки се оформят в съответствие с изискванията на 

ЗПУО, учебния план и Наредба № 11/01.09.2016г.  за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците и Наредба № 3/15.04.2003г за оценяването на учениците от XII клас. 

РАЗДЕЛ  VII. Завършване на клас 

Чл.70. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на 

обучение, организирани в училището, се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование, които дават равни права на завършилите. 

Чл.71. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП и ЗИП или ЗУЧ и 

ИУЧ (профилирана, професионална, непрофилирана и/или общообразователна подготовка) има 

годишна оценка не по-малко от среден (3). 

Чл.72. (1)Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗП и 

ЗИП или ЗУЧ и ИУЧ (профилирана, професионална, непрофилирана, и/или общообразователна 

подготовка), полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни 

сесии по ред, определен със заповед на директора. 

(2) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след 

приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, 

определен със заповед на директора на училището. 

(3) Редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и се провеждат до 

две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната 

година по ред, определен със заповед на директора на училището. 

(4) Учениците от ХII, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети, изучавани в 

задължителните или избираемите учебни часове, на редовните поправителни сесии и/или на 

допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се 

явяват на поправителни изпити и на допълнителна януарска поправителна сесия по ред, 

определен със заповед на директора на училището. 

(5) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

не са се явили на редовните поправителни сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна 

сесия по ред, определен със заповед на директора, не по-късно от 10 октомври. 

(6) Ученици, които са получили оценка слаб (2) по учебните предмети от ЗП и ЗИП или 

ЗУЧ и ИУЧ (профилирана, професионална, непрофилирана и/или общообразователна 

подготовка)  или по модул на редовните и допълнителните поправителни сесии или не са се явили 

на тях, повтарят класа; 
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Чл.73. Учениците имат право да се явяват на поправителна сесия по всички предмети 

от ЗП и ЗИП или ЗУЧ и ИУЧ (профилирана, професионална, непрофилирана и/или 

общообразователна подготовка), по които са получили оценка слаб (2). 

Чл.74. (1). Учениците имат право еднократно да се явяват на не повече от три изпита за 

промяна на оценката (годишна и окончателна) след приключване на учебните занятия за 

последния клас от съответния етап на образование (съответно за промяна на годишна оценка - за 

VII клас и за ХII клас; за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и втори 

гимназиален етап на средно образование) изпити за промяна на окончателна оценка при 

завършване на първи и на втори гимназиален етап на средното образование. 

(2). Изпитите се провеждат по ред и начин, регламентирани със заповед на директора; 

получената оценка е окончателна и се вписва в съответните документи, а когато тя е слаб (2), 

ученикът се явява на поправителни изпити. 

Чл.75. За учениците, застрашени от отпадане, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с помощта 

на РУО - Перник, съвместно с Община Радомир, училищното настоятелство и други обществени 

органи и организации, създават допълнителни образователни условия и възможности, а именно: 

1. разработва и прилага индивидуални планове и програми за психопедагогическо 

въздействие; 

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия или през 

ваканциите; 

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните 

потребности и интереси; 

4. консултации. 

РАЗДЕЛ  VIII. Изпити 

Чл. 76. Условията и редът за организиране и провеждане на изпити за определяне на 

срочна или годишна оценка с учениците, които се обучават в индивидуална форма на обучение, 

се определят със заповед на директора на училището, когато оценяването не е с текущи оценки. 

Чл. 77. Учениците полагат изпити съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016г. за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 78. В рамките на една поправителна сесия всеки ученик има право да положи изпит 

по определен учебен предмет само веднъж. 

РАЗДЕЛ  IX. Документи за завършен клас, степен на образование и 

професионална квалификация 

Чл. 79. При завършването на клас и степен на образование се издава утвърден от МОН 

документ по образец, съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 

Чл. 80. ал. (1). Завършването на клас, етап и степен на образование от ученици, които 

се обучават по учебни планове влезли в сила след 01.08.2016 съгласно ЗПУО се удостоверява 

както следва: 

1. учениците, завършили успешно VII клас, придобиват основно образование, което се 

удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за 

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

придобиване на професионална квалификация. 
2.  учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, 

завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение за завършен VII клас, което им 

дава право да продължат обучението си в VIII клас и на професионално обучение.  

3. учениците, завършили успешно X клас получават удостоверение за завършен първи 

етап на средното образование, което удостоверява завършен гимназиален етап и дава право за 

продължаване на обучението във втори гимназиален етап на средно образование и обучение за 

придобиване на професионална квалификация. 

 (2) Учениците, успешно завършили XII клас, стават зрелостници и придобиват право 

да се явят на държавни зрелостни изпити. 
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1. зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана 

подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен 

зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен 

зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет. Втори задължителен държавен зрелостен изпит 

по избор  /за ученици, които се обучават по учебни планове влезли в сила преди 01.08.2016 

съгласно ЗПУО /. 

Чл.81. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно 

образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна 

и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение. 

(2) По свое желание лицето може да получи европейско приложение към  дипломата за 

средно образование на чужд език - английски, френски или немски. 

Чл.82. Завършването на клас, етап и степен на образование от ученици, които се 

обучават по учебни планове, влезли в сила преди 01.08.2016 се удостоверява по условията и реда 

на ЗПУО и Наредба № 8/11.08.2016 г. за Информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование: 

1. завършилите средно образование получават диплома за завършено средно 

образование, в която се вписват оценките и хорариума по изучаваните предмети от ЗП, ЗИП, 

профилирана подготовка, определени с училищния учебен план за съответния профил. В 

дипломата се вписват и оценките от държавните зрелостни изпити. 

2. на завършилите средно образование, но не положили успешно ДЗИ се издава 

удостоверение за завършено средно образование. 

3. дубликат на документите за завършен клас, етап или степен на образование се 

издава от директора при спазване на изискванията на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8/11.08.2016 г. в сила от 15.06.2018 г. за Информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование. 

РАЗДЕЛ  Х. План-прием. Преместване на ученици 

Чл. 83. (1) Учениците постъпват в училището по броя на местата, определени с 

училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием. 

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

прогимназиалния етап и/или в гимназиалния етап. Този брой може да се променя от директора в 

следващите класове в съответствие с реално записаните ученици. 

(3) Условията и редът за училищния план-прием и преместването на учениците от V до 

XII клас се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в 

училищното образование и съгласно ЗПУО. 

Чл. 84. За свободни места се считат местата по утвърдения държавен план-прием, които 

включват: 

1. незаетите места; 

2. освободените през учебната година места. 

Чл.85. Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от 

освобождаването им в РУО - Перник. 

Чл.86. (1). Учениците може да се преместват, както следва: 

1. от V и VI клас през цялата учебна година; 

2. от VII до X клас, включително, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок; 

3. в XI клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия 

профил; при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата 

специалност от професия; 

4. в XII клас, не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по 

същия профил. 

(2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при 

преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които 

са изучавали, както и специалността от професията. 

(3) При различие между училищните учебни планове учениците полагат 

приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище. 
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(4) Премествания извън случаите по ал. 1, т. 2-4 и ал. 2 се разрешават от началника на 

Регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото 

училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването. 

(5) Учениците могат да се преместват над утвърдения държавен план-прием в следните 

случаи: 

1. по социални или здравословни причини; 

2. при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО. 

(6) Учениците не могат да се преместват в последния гимназиален клас при: 

1. смяна на профила; 

2. непрофилирана паралелка с профилирана. 

(7) Разпоредбите на ал. 5 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след 

заличаване на санкция по чл. 134, ал. 1, т. 4 от настоящия правилник. 
Чл.87. При преместване на ученик, подлежащ на задължително обучение, 

преместването се извършва при спазване на изискванията на ЗПУО и Наредба № 10 от 

01.09.2016г. за организиране на дейностите в училищното образование, при следния ред: 

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

ЗПУО до директора на приемащото училище; 

2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът потвърждава 

възможността за записване на ученика и информира директора на училището, в което ученикът 

се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание. 

3. До три работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на 

училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя 

на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на 

личното образователно дело на ученика в гимназиален степен 

4. Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на 

удостоверението по т.2 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира 

родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва 

декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище 

и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

 

Г Л А В А Т Р Е Т А 

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

РАЗДЕЛ  I. Педагогически специалисти – учители, педагогически съветник, 

заместник-директор, директор и други педагогически специалисти. 

Чл.88. Педагогически специалисти са директорът, заместник-директорът, които 

изпълняват норма на преподавателска работа, учителите, педагогическият съветник. Лицата, 

които заемат учителски длъжности, имат функции, свързани с подготовка, организиране и 

провеждане на обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на децата и учениците в 

институциите в системата на училищното образование. 

Чл.89. (1) Учителските длъжности са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител; 
(2) Длъжностите по ал. 1, т. 1 и т. 2 се заемат от лица с придобито висше образование на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, а длъжностите по ал. 1, т. 

3 – с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”. Длъжностите 

„Главен учител“ и „Старши учител се заема от лица, придобили висше образование и 

професионална квалификация „учител“ съгласно т. 4 от Приложение № 1 към чл. 24 от Наредба 

№ 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
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педагогически специалисти.  

(3) Длъжността „Учител" включва следните функции: 

1. планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, 

организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, 

индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на децата и 

учениците, както и на възможностите за развитието им; 

2. организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, 

организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците, 

използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните 

технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и 

позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата или на учениците, на коректни 

взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и 

децата/учениците и между самите деца/ученици, така и между учител и родител; 

3. оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на 

предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата 

подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда 

съобразно специфичните им потребности;  

4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и 

организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците; 

5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на децата или на учениците в 

образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати 

отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; 

6. отговорност за живота и здравето на децата и учениците както по време на 

образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 

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

и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на 

професията, като квестори, оценители, консултанти и др.; 

8. участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни 

помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки 

спецификата на групата или класа. 

(4) Длъжността „Старши учител" се осъществява чрез функции, свързани със: 

1. провеждането на вътрешноинституционалната квалификация: 

а) по съответните учебен предмет или модул  

2. участие във: 

а) подготовката на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за 

оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул; 

б) диагностика и оценка на резултатите на учениците, напредъка и необходимостта от 

допълнителна работа; 

в) провеждането на външно оценяване и държавни зрелостни изпити; 

г) провеждането на училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други 

извънкласни форми и дейности; 

3. обобщаване и анализиране на резултатите, получени от: 

а) оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по 

съответния учебен предмет или модул на ниво клас. 

(5) Длъжността „Главен учител" се осъществява чрез функции, свързани със: 

1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на училището с 

актуализирането й и с отчитането на изпълнението й; 

2. планиране на вътрешноучилищната квалификация чрез участие в подготовката на план 

за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на училището, 

организиране и координиране на методическата дейност; 

3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, 

ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за 

работа с децата и учениците; 
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4. участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани със: 

а) националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити в училището; 

б) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване и от държавните 

зрелостни изпити за училището; 

в) олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, 

когато областен или национален кръг се провежда в съответното училище; 

5. консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността „старши учител" 

в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на учениците; 

(6) Длъжностите „старши учител" и „главен учител" имат и функции, свързани със: 

1. наставничество: 

а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за 

ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване 

и кариерно развитие като наставник; 

б) чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „стажант-

учители" като „учител-наставник"; 

в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска 

оценка в резултат на атестирането; 

2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител", с цел кариерното 

им развитие; 

3. разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и 

авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти; 

4. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в 

изпълнението им. 

 (7) Директорът на гимназията в рамките на делегирания бюджет, съответно на 

утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира 

възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са 

налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации. 
Чл.90. Условията и редът за заемането на длъжността „учител” се определят съгласно 

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

Чл.91. (1) Длъжността „учител” не може да се заема от лица, които: 

1. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията; 
2. са лишени от право да упражняват професията си; 
3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето 

на учениците, определени с наредба на министъра на здравеопазването съгласувана с министъра 
на образованието и науката. 

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, 
посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. 

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с 
педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда. 

(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали 
длъжности в училището. 

Чл.92. Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на 
учениците, се поощряват с грамоти и предметни награди, а чрез медиите дейността им се 
популяризира за получаване на обществено признание. 

Чл.93. На учителите се дължи почит и уважение от учениците, техните родители и 
персонала на училището. 

Чл.94. Учителят има следните права: 
1. да бъдат зачитани правата и достойнството му; 
2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 

предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 
3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните 

му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация; 
4. да получава подкрепа за повишаване на образованието и професионалната си 

квалификация; 
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5. на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити и се 

удостоверяват с документ за допълнително обучение 

                           6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на 
служебните си задължения; 
                            7. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на 
регионалните и националните им органи; 
 8. да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес 
съобразно принципите и целите, определени в този закон; 
 9. да участва във формирането на политиките за развитие на училището; 

10. да получи писмено съгласие от родителите чрез попълване на декларации за 

осъществяването в училището видеонаблюдение 

 11. да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните 
си задължения; 
                12.  да бъде поощряван и награждаван. 

Чл.95. (1). Учителят има следните задължения: 

1. да осъществява обучение и възпитание на  учениците в съответствие с ДОС; 
2. да зачита правата и достойнството на децата, учениците и другите участници 

в училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; да 
повишава квалификацията си: 

2.1. по програми на организациите по чл. 43, ал. 2 от Наредба №15 - в не по-

малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране; 

2.2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко 

от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

3. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 
задължения, определени в КТ и включени в длъжностната му характеристика; 

4. да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на 
учебните предмети „чужд език”, да общува с децата или учениците на книжовен български език 
и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми; 

5. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни 
часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

6. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите 
решения; 

7. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета; 

8. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно- 

възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището; 

9. да събира, съхранява и използва личните данни на учениците за целите на 

образователно възпитателен процес съгласно ЗПУО; 

10.  да изпълнява функцията на заместващ учител при отсъствие /ползване на 

различните видове отпуск, както и при обучение във формите на квалификация/ на титуляра; 

11.  да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и 

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

общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа 

с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на неговото право 

да взема решения; 

12. да предава и получава задължителната учебна документация от завеждащия 

административна служба срещу подпис; 

13. да не ползва мобилен телефон по време на час; 

14. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и 

извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

15. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на 

положението му на учител и на добрите нрави; 

16. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник 

на повишена опасност; 

17. да провежда срещи с родителите в приемното време на учителя или в друго 
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удобно за двете страни време; 

18. да създаде собствено портфолио и да го представи на директора на 

училището – в срок до 2020/2021 учебна година. 

19. да изпълнява и други дейности по нареждане на директора съгласно 

Правилника за вътрешния трудов ред на училището и КТ. 

Чл.96. Учителят не може на нарушава правата на ученика, да унижава личното му 

достойнство, да упражнява каквато и да е форма на физическо и психическо насилие върху него. 
    Чл.97. За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да наложи 

мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час". Ученикът няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. 

Чл.98. Учителите ежедневно водят електронните дневници на класовете, в които 

преподават. 

Чл.99. След приключване на учебния срок и учебната година попълват задължителната 

училищна документация, съгласно заповед на директора. 

Чл.100. Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане 

при наличие на конфликт на интереси. 
Чл.101. Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите 

за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не 

могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване 

или полагане на държавните зрелостни изпити.  

  Чл.102. (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на 

ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, 

както следва: 

- с книги и други предмети; 

- с грамота; 

- с парична сума. 

  

РАЗДЕЛ  II. Класен ръководител 

Чл.103. Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора на 

училището в началото на учебната година със заповед. 

Чл.104. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни 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 уведоми писмено директора и екипа за подкрепа на личностно развитие в 

училище за възникнал проблем с ученик, който налага консултиране и работа с него. 

4. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

5. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, 

както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки по 

ЗПУО и този правилник; 

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 изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик. 

8. да организира и да провежда родителски срещи; 

9. 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; 

10. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на 

учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в ЗПУО и този правилник; 

11.  да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и 

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния 
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учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и 

интегриране в училищната среда; 

12. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед 

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

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

паралелката; 

14. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката съгласно 

изискванията на Наредба № 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование; 

15. да съдейства за формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен 

организационен климат, като поощряване на уменията на учениците за общуване и за 

интегриране в училищната и социалната среда; 

16. да подкрепя ученическото самоуправление чрез включване в дейности по 

изготвянето на: 

а) годишен план за часа на класа съобразен с тематичните области от 

Приложение № 5 - Наредба 13/21.09.2016г.; 

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на 

училищната общност съвместно с учениците; 

17. своевременно да информира родителите на учениците от паралелката за: 

а) училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, 

седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие или на занимания по интереси; 

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и 

социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване 

към училищната общност; 

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно 

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

консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси; 

18. да консултира учениците и родителите по въпроси, свързани с кариерното 

ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и 

на уменията му; 

19. следи за поддържане на хигиената и опазване на училищното имущество; 

20. организира дежурството на ученици в класната стая; 

21. Да осъществи обучение по БДП, в час на  класа, съгласно ПРОГРАМА НА МОН 

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ, 

съгласно Приложенията. 
22. Да осъществи обучение по електронно управление и медийна грамотност,  съгласно 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 21 септември 2016г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

23. да организира и провежда екскурзии с образователни цели съгласно Наредба за 

изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2017 г. от 13.09. 2019, в зависимост от 

конкретната цел на пътуването да включва поне две от следните дейности: 
23.1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти; 

23.2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, 

историческо или екологично значение; 

23.3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за 

кариерно ориентиране; 

23.4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране 

и/или уроци за практическа дейност в конкретна работна среда; 

23.5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни 

инициативи съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР. 

24. да организира и провежда екскурзии с образователни цели, както следва: 

а) в началото на учебната година  – 1 ден; 

б) в края на учебната година  – 2 дни.  

25.  да организира попълване на декларация от родителите за съгласие за извеждане на 
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учениците извън района на училището във връзка с образователновъзпитателния процес. 

26. Задълженията по точки 23 и 24 се изпълняват само в случаи, при които не се 

нарушават правилата, свързани с ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА СИТУАЦИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /COVID-19/. 

Чл.105. 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. 

Чл.106. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител 

предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището. 

Чл.107. Класният ръководител осигурява изпълнението на решенията на ПС, свързани 

с цялостната организация на ОВП. 

Чл.108. Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност през учебната 

година и организира дейността в часа на класа, така че да се създадат условия за: 

1. разгръщане на инициативността и активността на учениците за участие в 

различни дейности и мероприятия; 

2. развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на 

учениците към общоучилищния живот; 

3. усвояване на социалния опит и отстраняване на негативното влияние на 

някои фактори на социалната среда върху формирането на личността; 

4. толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките, нагласа да 

се грижат за тях, да ги покровителстват и закрилят. 

Чл.109. В началото на учебната година инструктират учениците по БУВОТ. 

Чл.110. В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците и 

техните родители с настоящия правилник и училищния учебен план на съответната паралелка. 

Чл.111. При отсъствие на класните ръководители функциите им се поемат от зам. 

класни ръководители, назначени със заповед на директора. 

РАЗДЕЛ  III. Дежурен учител 

В училището е въведено дежурство по етажи и график определен от директора. 

Дежурните учители се определят със заповед на директора. 

Дежурният  учител:  

Чл.112. Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище. 

Чл.113. Идва не по-късно от 15 мин. преди започване на учебните занимания. 

Дежурният учител следи за дисциплината с цел опазване живота и здравето на 

учениците, опазване на материалната база в училището, както и спазване на задълженията 

регламентирани в правилника. 

Уведомяват ръководството на училището и педагогическия съветник за констатирани 

инциденти, повреди по МБ, неизправности, които изискват административна намеса. 

Чл.114. Контролира графика за времетраене на учебните часове. 

Чл.115. Следят за недопускане на ученици от други учебни заведения. 

Чл.116. (1) Вписва в дневник констатираните от него неизправности, нанесени щети по 

МБ и нарушения, и докладва на Директора за същите. 

(2). Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда и двора на училището. 

Чл.117. Напуска училищната сграда след приключване на последния учебен час. 

Чл.118. След биенето на първия звънец предприема мерки за подготовката на учениците 

за учебен час. 

РАЗДЕЛ  IV. Повишаване на квалификацията 

Чл.119. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване 

и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 
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(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от: 

1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни 

организации; 

2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на 

образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 

(3) Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на 

педагогическия специалист. 

Чл.120. (1) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, 

регионално, общинско и училищно ниво. 

(2) На училищно ниво квалификацията се осъществява по план като част от годишния 

план за дейността на институцията и в съответствие с политики и приоритети, определени в 

стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, при 

отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в международни 

и национални програми и проекти. Директорът на училището след обсъждане с педагогическия 

съвет утвърждава правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 

квалификация. 
Чл. 121. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 

1. по програми на организациите по чл. 43, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019г. за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - 

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

2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Чл.122. След участие и успешно завършване на обучение за повишаване на 

квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни 

организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за 

повишаване квалификацията на лицата получават: 

(1) удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за 

повишаване на квалификацията - за обученията по чл. 47, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от Наредба 15 от 

22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

(2) свидетелство за професионално-педагогическа специализация – за обучението по чл. 

47, т. 4 от Наредба 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти 

Чл.123. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми по чл. 

43, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, на педагогическия специалист се присъждат 

квалификационни кредити. 

(2) Един квалификационен кредит се присъжда за: 

1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 

академични часа са присъствени; 

2. подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание; 

3. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание. 

(3) Квалификационни кредити се присъждат от обучителните организациии се 

удостоверяват с документ. 

(4) За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически 

специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в 

обучения за повишаване на квалификацията. 

(5) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за: 

1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно 

развитие; 

2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране 

при: 

а) промяна на месторабота; 
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б) връщане след отпуск за повече от две години; 

в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години; 

3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при 

кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен; 

4. улесняване на професионалната мобилност. 

 

РАЗДЕЛ  V. Ученици 

Чл.124. Учениците в училището се възпитават и обучават при условия, които 

гарантират: 

1. равни възможности за духовно и физическо развитие; 

2. зачитане на достойнството, правата и свободите им и тяхната сигурност; 

3. възпитание в дух разбирателство, мир и толерантност; 

4. приобщаване към местните и национални традиции, към моралните и 

културни ценности. 

Чл.125. Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и 

възпитание, играят важна роля за постигане целите и задачите на ОВП. 

Чл.126. (1). Учениците имат следните права: 

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

среда; 

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

3. да избират профила и професията; 

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

училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията си; 

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

7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование 

и/или професия; 

8. да участват в проектни дейности; 

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

избираемите и за факултативните учебни часове; 

10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането 

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

учебен план; 

11. да получават съдействие от училището и от органите на местното 

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

участие в живота на общността; 

12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

(2) Учениците участват в училищния живот и в развитието на училището чрез 

различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с 

правилника на училището по предложение на учениците. 

(3) Учениците имат право да получават стипендии: 

1. при условия и по ред, определени от Министерски съвет и чл.171, ал.3 от 

ЗПУО; 

2. по изготвени критерии от училищна комисия и утвърдени със заповед на 

директора. 

Чл.127. Учениците имат следните задължения: 

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания, като спазват и 

изпълняват задълженията си, произтичащи от ЗПУО и този правилник; 

2. да съхраняват авторитета на училището и да допринасят за развитие на 

добрите му традиции; 

3. да се снабдяват своевременно с учебни помагала, учебници, ученическа 

книжка, ученическа лична карта и други пособия; 

4. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина - за 
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присъствените форми на обучение; 

5. да присъстват на всички извънкласни дейности, определени от училищния 

учебен план, плана на класния ръководител и разпорежданията на директора на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”; 

6. да представят документ за извинение на отсъствията си до 3 учебни дни 

след връщането си в училище, като при установяване на фалшива бележка отсъствията се считат 

за отсъствия по неуважителни причини; 

7. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на 

положението им на ученик и на добрите нрави - да не са с предизвикателно облекло, прическа и 

грим; 

8. да уважават и да не накърняват честта и достойнството на другите, както и 

да не прилагат физическо и психическо насилие; 

9. да не участват в хазартни игри, да не пушат, да не употребяват наркотични 

вещества, алкохол и енергийни напитки;  

10. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства 

по време на час без разрешение на учителя; 

11. да изключат мобилния телефон или други технически и електронни 

средства и да ги оставят на определеното за това място преди началаото на часа;  

12. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му 

задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 

13.  да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

14. да не бъдат на обществени места без придружител /за малолетните и не 

пълнолетните/ в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето; 

15. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на 

училището;  

16. при увреждане на материално-техническа база, класът или виновникът, ако 

е открит, възстановяват в срок от една седмица щетите и по решение на ПС, със заповед на 

директора се налага съответно санкция; 

17. да носят ученическата си книжка в училище и да ги представят при 

поискване на учителя, директора или друго длъжностно лице; 

18. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 
19. да не участват в политически партии и организации до навършване на 18- 

годишна възраст; 

20. да съблюдават Правилника за вътрешния ред в училище; 

21.  да използват тетрадки, моливници и други пособия, които отговарят на 

възрастовите му особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания. 

22. да не отсъстват без уважителна причина от часовете в електронна среда, ако 

училището премине към обучение от разстояние в електронна среда. 

23. в условията на извънредна епидемична обстановка (COVID-19) да 

спазват разработените насоки/Вътрешни правила за работа в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с които са се запознали – Приложение 1 към настоящия правилник. 

(публикувани на сайта на училището в рубриката COVID-19 – информация). 

Чл.128. Неизпълнението на задълженията, предвидени в правилника на СУ „ Св. Св. 

Кирил и Методий” е нарушение на училищната дисциплина. 

Чл.129. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

 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, и след потвърждение от родителя; 

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

родителя до класния ръководител; 

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на 
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училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се 

описват причините за отсъствието. 

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е 

невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и 

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

(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на 

ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл 

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

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

уважителни причини. 

(4) 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. 

(5) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт 

ученик в случаите по ал. 4, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и 

присъствието в учебния час. 

(6) В случаите по ал. 4, 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.130. (1). Отсъствие на ученик без уважителни причини се смята за „отсъствие по 

неуважителна причина“. 

 (2) 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. Закъснение 

до 20 минути за 2 учебни часа без уважителни причини се счита за 1 учебен час ,,отсъствие по 

неуважителна причина”. 

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина по чл. 62, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование от 27.10.2017 г., 

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. 

(4) 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.131. (1) За ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия не 

позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от 

задължителната или от задължителноизбираемата подготовка /повече от 25% отсъствие от 

учебни занимания/, директорът на училището определя със заповед реда и условията за 

оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебна година. 

(2) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания 

поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет от задължителната 

или от задължителноизбираемата подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне 

на срочна оценка.  

(3) В случаите, когато ученикът  не се яви на определената дата за полагане на изпита за 

определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-

късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората 

дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не 

се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен 

предмет. 
 (4) В случаите по ал. (1) ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма 

оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

 (5) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални 

образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка. 

Чл.132. За допуснатите отсъствия по чл.129 и чл.130 от този правилник /по уважителни 
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и неуважителни причини/, класния ръководител своевременно писмено уведомява родителя или 

настойника на ученика. 

Чл.133. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика 

за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно 

- възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се 

посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. 

Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис. 

(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя 

цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от 

свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование. 

(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго 

училище. 

Чл.134. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени със ЗПУО и с 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“ по чл. 199, ал.1, т.1 от ЗПУО за: 

а) над 8 отсъствия по неуважителни причини; 

б) уронване авторитета на директор, заместник-директор, учител, накърняване 

честта и достойнството на съучениците си; 

в) внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и 

служителите; 

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

д) нарушения на Правилника за дейността по чл. 199, ал.1, т.2 от ЗПУО 

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище /„преместване в друга 

паралелка в същото училище" не се прилага, когато това налага промяна на 

профила/“ за: 

а) над 13 отсъствия по неуважителни причини; 

б) възпрепятства не на учебния процес; 

в) системни нарушения на Правилника за дейността на училището.  

3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ по чл. 199, ал.1, т.3 от ЗПУО 

за: 

а) 18 отсъствия по неуважителни причини; 

б) увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната 

документация; 

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

г) умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и 

служители в училището; 

д) употреба на алкохол и други упойващи вещества в сградата, двора и прилежащия 

район на училището – при първо провинение; 

е) прояви на физическо насилие - при първо провинение 

     ж) груби нарушения на Правилника за дейността.  

4. „Преместване в друго училище“ по чл. 199, ал.1, т.4 от ЗПУО за: 

  а) повече от 18 отсъствия по неуважителни причини; 

  б) много груби нарушения на Правилника за дейността. 

  в) употреба на алкохол и други упойващи вещества в сградата, двора и прилежащия 

район на училището – при второ провинение; 

  г) прояви на физическо и психическо насилие - при второ провинение 

5. „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ - за 

ученици, навършили 16-годишна възраст по чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО 

  а) повече от 18 отсъствия по неуважителни причини; 

 б) други тежки и груби нарушения.  

6. За санкции по т.4 и 5 се подготвят следните документи: 

 Докладна записка до Директора 

 Уведомително писмо до родител 
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 Уведомително писмо до отдел  „Закрила на детето“ 

 Протокол за проведена среща с родител, ученик в присъствието на класен 

ръководител 

 Родителят има право да изрази мнение в протокола. 

7. „Спиране на месечна стипендия за един учебен срок“  

а) при организирана проява за отсъствие на паралелка за учебен ден; 

б) при организирана проява за отсъствие на паралелка за конкретен учебен час. 

/прието с Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 3 от 03.11.2020г./  

Чл.135. (1) Броят на отсъствията на ученика по чл.129 и чл.130 от този правилник се 

отбелязва в дневника на класа. 

(2) Броят на отсъствията на учениците се подават в НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРОННА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ, във връзка с прилагането на § 38 от Преходни и заключителни разпоредби от 

Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 1а,  ал. 4 от Закона за семейни 

помощи за деца, изискващи предоставяне по служебен път на информация за отсъствията на 

учениците от МОН към Агенцията за социално подпомагане до 4-то число на месеца. Когато при 

неспазване условията на Закона за семейни помощи за деца месечната помощ е прекратена или 

спряна преди изтичане на срока, за който е отпусната, или нейният размер е намален поради 

допуснати отсъствия, на съответното училище се предоставят средства за обща и/или 

допълнителна подкрепа за личностното развитие. Средствата по чл. 7, ал.17 и ал. 18 от Закона за 

семейни помощи за деца се предоставят на училището в размер, съответстващ на размера на 

средствата на спряната или прекратената помощ и за размера на намалението за съответния 

период. Координиращият екип за координиране и организиране процеса на осигуряване на обща 

и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците предлага на директора как да се 

разпределят средствата. 

Чл.136. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-

възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 

отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя. 

Чл.137. Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен 

час, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като ученикът няма право да напуска 

територията на училището. Учителят уведомява педагогическия съветник за работа с 

отстранения от час ученик.  

Чл.138. Освен налагането на санкция по чл. 134, ал. 1 ученикът може да бъде насочен 

към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително 

обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и 

извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на 

нарушения и на отпадане от училище. 

Чл.139. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. 

(2) Мерките по чл.134, чл.136 и чл.137 се налагат заедно със санкцията по чл.134, ал. 1. 

Чл.140 (1) Санкциите и мерките са срочни. 

(2) Срокът на санкциите по чл. 134, ал. 1, т. 1 - 5 е до края на учебната година. 

(3) Когато санкциите по чл. 134 ал. 1, т. 2 - 5 са наложени до 30 учебни дни преди края 

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

(4) Срокът на санкцията по чл. 134 и 137 се определя в заповедта за налагането й. 

Чл.141 (1) Видът и срокът на санкциите се определят, като се отчитат видът, тежестта 

на нарушението и личностните особености на ученика. 

(2) Санкцията по чл.134, ал.1, т.4 и т.5 се налагат като крайна мярка при тежки или 

системни нарушения, като: 

1. влизане с взлом в училищната сграда; 

2. насилствено отнемане на пари и вещи от други ученици; 

3. кражба или умишлено унищожаване на училищно имущество; 

4. представяне на фалшиви извинителни бележки - медицински, от родителя или от 

клуба, в който членува; 

5. представяне на фалшиви документи, подправяне или унищожаване на официални 
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документи; 

6. арогантно поведение спрямо учител или друг служител в училището; 

7. други тежки нарушения – системни прояви на физическо насилие, тормоз на 

ученици, учители, служители. 

Чл.142. Санкциите по чл. 134, ал. 1 може да се налагат и за допуснати отсъствия по 

неуважителни причини, както следва: 

1. за допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини, както и за установено 

организирано бягство от час (часове), ученикът се наказва със „забележка” и се уведомява 

Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеенето на ученика. Ако ученикът има наложени 

санкции към момента на установено организирано бягство от час, същият се наказва със 

следващото по степен санкция; 

2. за допуснати 15 отсъствия по неуважителни причини ученикът се наказва с 

„предупреждение за преместване в друго училище”. Същата санкция се налага на учениците при 

повторен опит за организирано бягство от часове. В този случай се провежда извънредна среща 

с родителите за изясняване причините за нарушението с участието на ръководството на СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий”; 

3. за допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини ученикът се 

наказва с „преместване в друго училище” или „преместване от дневна форма в самостоятелна 

форма на обучение”. В случай, че отсъствията са натрупани до 30 дни преди края на учебните 

занятия от ученик от последния гимназиален клас, то той не може да бъде наказан по чл.134, ал. 

1, т. 4 и 5. 

Чл.143. Мярката по чл.137 не може да се налага на ученици със специални 

образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението 

на здравето. 

Чл.144. Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото 

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

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

Чл.145. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан 

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

Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник или 

заместник-директора. 

      Чл.146. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението на класния ръководител или от решението на ПС. 

 (2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя 

му от класния ръководител, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ 

– и на началника на РУО 

        (3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда 

на АПК 

Чл.147. (1). Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от 

ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на санкция. 

        (2). За всяко производство за налагане на санкция по чл. 134, ал. 1 и на мярката по 

чл. 137 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика. 

Чл.148. (1) Наложените санкции се отразяват в личния профил на ученика в електронния 

дневник и в личния картон. 

 (2) Ученик, на когото е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго 

училище“ или „Преместване в друго училище“ или „Преместване от дневна в самостоятелна 

форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 

отличен успех. 

    Чл. 149. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

 (2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 

     Чл.150. (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена 

образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни 

конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с: 

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 
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2. книги или други предмети; 

3. похвална грамота; 

4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена от 

Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап; 

 (2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на 

класния ръководител.  

 

РАЗДЕЛ  VI. Награди на учениците и учителите 
 

Чл.151. (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена 

образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни 

конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с: 

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. книги или други предмети; 

3. похвална грамота; 

4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена от 

Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап; 

5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици.  

(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по  

предложение на класния ръководител.  

Чл.152. (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на 

ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, 

както следва: 

- с книги и други предметни награди; 

- с грамота; 
 

РАЗДЕЛ  VII. Родители 

Чл.153. (1) Училището осъществява образователния процес във взаимодействие и 

сътрудничество с родителите чрез: 

1. индивидуални консултации; 

2. родителски срещи; 

3. извънредни срещи, когато конкретна ситуация или поведение на ученика ги прави 

необходими 

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

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

телефон на един от родителите. 

Чл. 154. Родителите имат право: 

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

им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към 

общността, за уменията им да общуват с учениците и учителите и интегрирането им в 

училищната среда; 

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

специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

3. да се запознаят с УУП; 

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

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

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

училището по въпроси, свързани с образованието; 

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

7. да избират и да бъдат избирани в Училищното настоятелство 

8. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

9. да участват в родителските срещи; 

10. при провеждане на държавните зрелостни изпити има право да присъства като 

наблюдател един представител на родителите (попечител, представител на непридружените 

непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученик от училището, в 
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което се провежда държавният зрелостен изпит, като може да присъства при подготовката на 

изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и 

на зрелостниците в сградата. 

10.1. Представителят на родителите (попечителите, представителите на непридружените 

непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) се определят до 30 дни преди 

изпитния ден по предложение на Педагогическия съвет. 

10.2. Представител на родителите не може да бъде: 

1. родител (попечител, представител на непридружените непълнолетни лица, търсещи или 

получили международна закрила) на зрелостници; 

2. лице, извършващо образователни услуги на зрелостници; 

3. лице със завършено висше образование по специалност от професионално направление 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

съответстващо на учебния предмет. 

Чл.155. Родителите са длъжни: 

1. да се отнасят с уважение към училището, учителите, ръководството и 

административния персонал; 

2. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като 

своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето; 

3. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното 

образование в V клас; 

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

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

5. да се запознаят срещу подпис и да спазват Правилника за дейността на училището и да 

съдействат за спазването му от страна на детето; 

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

изграждането на умения за учене през целия живот; 

7. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

отговарят на положението му на ученик и на добрите нрави; 

8. да не допускат еднолично решаване на конфликти, възникнали между тяхното дете и 

друг ученик от училището, без присъствието на учител, педагогически съветник и родител на 

другото дете; 

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

специалист в подходящо за двете страни време; 

10. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 

известяването от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в регламентирания 

тридневен срок, се прекратяват правата на ученика към училището, след решение на ПС; 

11. в условията на извънредна епидемична обстановка (COVID-19) да спазват 

разработените насоки/Вътрешни правила за работа в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с 

които са се запознали – Приложение 1 към настоящия правилник. (публикувани на сайта 

на училището в рубриката COVID-19 – информация). 

12. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 

осъществяването на дейности по закрила на детето.  

13. Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да 

гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

 

РАЗДЕЛ VIII. Управление и организация на процеса на обучение и 

възпитание 

Чл.156. Орган за управление на училището е директорът.  

(1) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.  

1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност;  

2. спазва и прилага държавните образователни стандарти; 

3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 
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4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му 

правомощия; 

5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично 

разпореждане с бюджетните средства; 

6. сключва и прекратява трудови договори с заместник-директора, учителите, 

педагогическия съветник, служителите и работниците в общинското училище по реда на Кодекса 

на труда; 

7. обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалното управление на  

образованието в 3 – дневен срок от овакантяването им.  

8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, 

ЗПУО и с този правилник; 

9. организира приемането на ученици, обучението и възпитанието им в съответствие с 

държавните образователни стандарти; 

10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, 

за степен на образование, за професионална квалификация; 

 11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения от ЗПУО. 

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

документация и съхраняването й; 

13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището; 

14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати; 

15. разрешава и контролира участието на учениците в организирани посещения на 

природни обекти, обществени, културни и научни институции; 

16. изготвя и утвърждава длъжностното разписание. 

(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и  

осигурява изпълнение на решенията му. 

(3) Административните актове на директора могат да се отменят от началника на РУО. 

(4) При отсъствие на директора за срок повече от 30 календарни дни началникът на РУО 

сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "Директор". 

(5) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със 

заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището. 

(6) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и 

административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната 

характеристика.  

Чл.157. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване 

на основни педагогически въпроси в училището: 

1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към 

нея план за действия и финансиране; 

2. приема ПД; 

3. приема УУП; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. мерки за повишаване на качеството на образованието; 

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

8. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците 

от уязвими групи;  

9. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

10. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПД; 

11. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци; 

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

училищната общност; 

13. запознава с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение; 

14. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване 
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на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване 

на образователните резултати. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 8 се публикуват на интернет страницата на училището 

Чл.158. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за 

подпомагане на дейността на училището.  

(2) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите. 

Чл.159. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно 

гласуване всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на класа: 

1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 

2. съдейства за спазване на правата на учениците; 

3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 

(3) Председателят  на Ученическия съвет на класа е член на Ученическия парламент. 

(4) При внасяне на предложение за санкция на ученик от класа класният ръководител го 

съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и двете предложения. 

Чл.160. Ученическият съвет на училището се състои от председателя на всеки клас и се 

ръководи от председател и заместник-председател, които се избират за срок от 4 години. Изборът 

им се осъществява от Ученическия съвет. 

(2) Ученическият съвет на училището: 

1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището; 

2. участва в награждаването и санкциите на учениците; 

3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност; 

4. участва в организирането и провеждането на училищните дейности; 

 (3) Ученическият парламент на училището има право: 

1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по 

негова инициатива, свързани с провеждане на училищни дейности, отдих и спорт; 

2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване 

на образователно-възпитателен процес. 

(4) По преценка на директора на училището председателят и заместник - председателят на 

Ученическия съвет могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на решаващ 

глас. 

 
РАЗДЕЛ IX. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и 

труд 

Чл.161 (1) Учениците са длъжни: 

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена 

и противопожарна охрана; 

2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им 

известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги 

спазват; 

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт; 

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 

правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им 

указания в това направление; 

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 

7. да не сядат по первазите на прозорците 

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

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

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители; 

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни 

близки без предварително съгласие на родителите; 

4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и 

контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на 
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материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и 

тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател; 

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи; 

7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят 

доброто име на училището. 

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване 

на околната среда, технологии и предприемачество, домашна техника и икономика, технологии, 

информационни технологии, информатика и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят 

учениците в часовете си. 

Инструктажите се съхраняват от учителите по предмети. 
 

РАЗДЕЛ X. Преходни и заключителни разпоредби 

 
§ 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 

§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на 

училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в 

училището с правилника. 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника. 

 § 4. Този правилник е приет с Решение на Педагогически съвет – Протокол № 13 от 

14.09.2020г. 

 § 5. Актуализация на правилника – 03.11.2020г. 
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Приложение 1 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА РАБОТАТА НА СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. РАДОМИР 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ /COVID-19/ 

/В СИЛА ОТ 15.09.2020г./ 

І. Общи постановки  

Училището като институция има постоянните и мащабни задачи – да включи и приобщи всяко 

едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие 

необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. 

Към тях през предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето 

на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на 

продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. 

ІІ. Основни задачи 

1. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова среда, като 

съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия; 

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със 

съмнение за COVID-19; 

3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в 

електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище) и съобразно 

решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19; 

4. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

 ІІІ. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на 

взаимодействие на всеки един от нас. 

При присъствено обучение и класна система на организация в училище ограничаването на 

средата на взаимодействие е възможно само частично. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ като 

водещ модел ще се приложи частичен вариант на стратегията на дистанция (невзаимодействие) 

между учениците от различните паралелки. 

Всеки клас ще провежда учебните часове според седмичното разписание в една класна стая. 

Изключение от това правило са използването на компютърните кабинети и физкултурния салон 

на училището. 

А. Задължителните меркиза ограничаване на рисковете от разпространение на вируса 

включват: 
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1. Ограничаване на контактите и спазване на дистанция  

– В коридорите на училищните сгради се спазва дистанция от 1,5 м. 

– Дежурните учители следят да няма струпвания на входа, в коридорите и санитарните 

помещения. 

– Потоците на влизане в сградата на училището се разделя както следва: 

            През централен вход на основната сграда  влизат учениците  от следните класове: VIІ, 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас. 

            През централен вход на корпуса към училището влизат учениците от следните класове: 

V и VІ клас. 

– При ползване на санитарните помещения  и тоалетните учениците влизат в общото помещени 

максимум по трима с поставена предпазна маска на лицето. 

– Провеждат се максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка 

позволява това. Учителите следят  учениците да спазват дистанция. 

– Групите за занимания по интереси се формират в рамките на паралелката, а при необходимост 

от смесване на ученици от различни паралелки/класове – се осигурява нужната дистанция, която 

да не позволява пряко взаимодействие между тях. 

– Комуникацията с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване 

на изискванията на МЗ. 

–  Родителските срещи, събранията на Обществения съвет, общите събрания и педагогическите 

съвети се провеждат на открито или в по-голямо помещение, което гарантира спазване на 

правилата на МЗ. 

– Провеждането на изпити в училището се осъществява при строго спазване на 

противоепидемичните мерки. 

– Външните посетители са длъжни да спазват пропускателния режим, утвърден със заповед на 

директора, и общите противоепидемични мерки – дезинфекция, дистанция и носене на маска. 

 

Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 
Носенето на маска или шлем е задължително: 

– в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, стълбища, коридори, санитарни възли, 

медицински кабинет, учителска стая – за всички ученици, учители, служители, в т.ч. и от 

външните за институцията лица; 

– в класните стаи и другите учебни помещения (компютърни кабинети и физкултурен салон) – 

от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап); 

– Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание; 

– Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители; 

– Училището осигурява маска за многократна употреба на учителите; 

Посочените правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо 

за страната. Те могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на 

здравеопазването. 

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

– Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото, по време на четвърти час и след 

приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – 

коридори, подове на класни стаи и кабинети, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, 

ключове за осветление, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай 

на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличат, като в зависимост от 

обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

– Ежедневно хигиенистките да водят записи за часовете, в които са извършени 

дезинфекционните мероприятия. 

      – Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като за това отговаря 

преподавателят, който е имал час в съответното помещение. 
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      – Учителската стая се проветрява по време на всеки учебен час като за това отговарят 

дежурните учители. 

      – Физкултурният салон се проветряват от работещите в него преподаватели. 

      – Топките, с които играят учениците се дизенфекцират след всеки клас от преподавателите, 

които ги използват. 

      – В компютърните зали повърхностите, мишките и клавиатурите се дезинфекцират след всяка 

група от преподавателите по информатика и ИТ. 

      – Часовете на учениците в индивидуална форма на обучение, които се провеждат в сградата 

на училището се водят в методически кабинет, като за проветряването след всеки час отговарят 

преподавателите. 

– Хигиенистите следят за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти в санитарните помещения и коридори и по всички диспенсъри за течен сапун или 

дизенфектант,тоалетна хартия, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, както и 

регулярно изхвърляне на боклука във всички санитарни помещения и тоалетни. Изпълняват 

точно алгоритъма на дезинфекцията и инструкциите за начина на ползване на съответните 

биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не 

са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице 

в училището и/или под методичната помощ на РЗИ. 

– Всеки класен ръководител и преподавател цели създаване на навици за миене на ръцете с 

течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на 

открито/физическа култура, при кихане и кашляне. 

4. Засилена лична хигиена на учениците и условия за това: 
– Училището осигурява течаща топла вода и сапун в санитарните помещения за всички 

ученици и работещи. 

– Училището осъществява постоянна информационна дейност /стикери, плакати, беседи и др./ 

във връзка с личната хигиена и противоепидемичните мерки. 

– Забранява се споделяне на храни и напитки между учениците. 

– В училищния двор класовете играят в отделни зони. Физкултурният салон да се използва 

само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за 

провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради 

спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас. 

 ІV. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 

1. При съмнение или случай на COVID-19 в училището, ученикът или лицето с 

грипоподобни симптоми се отделя в стая – „ЗЕЛЕНА СТАЯ“, която след всеки такъв случай се 

дезинфекцира основно. 

2. Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и 

недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние от 

медицинско лице в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Този филтър се извършва от него в началото 

на всеки учебен ден, като работата му се подпомага от дежурните на входа учители и от 

учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за 

общото състояние на учениците. 

Класните ръководители информират родителите за прилаганите здравни протоколи и за 

начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за 

последващите мерки. 

V. Задължителни здравни 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 и 

др.): 
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Първоначално поведение 

 Ученикът се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се 

прибере у дома. 

 На ученика се поставя маска, ако той няма такава. 

 Медицинското лице/представителят на ръководството незабавно осъществява връзка с 

родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с 

необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен 

транспорт при възможност). 

 Медицинското лице припомня на родителите/настойниците процедурите, които трябва да 

следват – да се избягва 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 

коронавирус. 

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък 

срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска 

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

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик 

 Родителите 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 може 

да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище. 

 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, 

се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище. 

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

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

14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и 

определени като близки контактни:  

 Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за 

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

и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

 Класният ръководител. 

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

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска 

за лице. 

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

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни 

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

COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR. 

 Всички контактни лица се инструктират 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 сесамонаблюдават 

за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни 

след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, 
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независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла 

инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата. 

 След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва 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 може да се използват за учебни занятия.  

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 

2. При наличие на един или повече симптоми при възрастен – педагогически или 

непедагогически специалист (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в 

гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): 

Първоначално поведение 

 Лицето незабавно се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако 

връщането у дома не е възможно в същия момент. 

 Избягва се физически контакт с други лица. 

 При възможност използва личен транспорт за придвижване. 

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

последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето 

учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ. 

 Класните ръководители информират родителите на учениците, които са били в контакт с 

лицето. 

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок 

с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от 

семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек 

 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната 

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

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

предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите иучениците, 

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 и се предписват на директора на съответното 

училище. 

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

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 

14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като 

високорискови контактни:  

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

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска 

за лице. 

 Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-

малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 
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 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни 

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

COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR. 

 Всички контактни лица се инструктират 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 отстраняване на заразеното лице се извършва 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 може да се използват за учебни занятия или други цели. 

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 

 VІ. Алгоритъм за превключване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 

Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС)  се осъществява  с помощта на 

информационните технологии от учителите в училището, като учителите и учениците не са 

физически на едно и също място. 

1. Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен 

PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава 

обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода 

на карантината, след което се завръща обратно в училище. Учителите преподават електронно от 

училището, като следват утвърденото седмично разписание на паралелките, в които преподават. 

Обучението се осъществява синхронно. 

2. Ако по решение на РЗИ няколко паралелки в училището са поставени под карантина, 

обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по 

утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат 

обратно в училище. Учителите преподават електронно от училището. Обучението се 

осъществява синхронно. 

3. Ако по решение на РЗИ повече или всички паралелки в училището са поставени под 

карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 

разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след 

което се завръщат обратно в училище. Учителите сами решават откъде ще преподават – от 

училището или от вкъщи. 

4. В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, 

поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с 

ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки, преминават към ОЕСР за 

времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за 

осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в 

училище със заместващ учител, ако е осигурен такъв. 

5. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците 

в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР 

за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след 

което се завръщат обратно в училище. 

6. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска 

по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има 

желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му 

състояние позволява. Ученикът се обучава асинхронно. Формата на обучение на такъв ученик не 

се променя и остава дневна. На общо основание на такъв ученик, при заявено желание от страна 

на неговите родители/настойници, училището предоставя консултации и обща подкрепа за 

преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа. 
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7. Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който 

е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от 

домакинството му. Описаните в т. 7 условия се отнасят и за този случай. 

  

VІІ. Мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение от разстояние в 

електронна среда: 

1. За провеждането на ОРЕС училището ползва платформата Teams и Zoom. 

2. Обучението и комуникацията чрез посочените платформи се осъществява синхронно като 

се поставят отсъствия и оценки. 

Ако се налага даден ученик да бъде обучаван асинхронно в  ОРЕС не се поставят отсъствия, но в 

процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика. 

3. Разработване на алтернативни седмични разписания се прилага в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина и при невъзможност 

да се спазва дестващото разписание на часовете. 

  

VІІІ.  Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 

Общи условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в 

самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма: 

 Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна 

форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми). 

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да 

посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се 

удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия 

по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 – с етапна 

епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето. 

 Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в 

самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие 

за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията 

на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за 

ученик V – XII клас). 

 Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби. 

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за 

дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в V – XII клас.  

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите 

да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е 

необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на 

общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може 

да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови 

изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и 

допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 

часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити. 

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални 

учебни часове в училище или в къщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове 

да се  осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в 

съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план. Обратната връзка за 

напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на 

изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална 

форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа. 

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът 

се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран 

брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло 

учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от друго училище, 

определено от МОН. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е 

записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище. 
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Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и 

комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да 

разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна 

стая. 

Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен 

дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на 

информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан 

съответният ученик. 

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, 

така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите 

в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба 

№ 10 за организацията на дейностите в училищното образование. 

Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да 

информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е 

предпочетена дневната форма на обучение. 

          

                                                                          

Приложение № 2 

 

1. Право на месечна целева помощ за семейства с деца до 14 години 
В случаите на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка 

семействата с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ за времето на извънредното 

положение или извънредната епидемична обстановка, ако средномесечният доход на член от 

семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението, е равен или по-нисък от размера 

на минималната работна заплата за страната и ако: 

 единият или и двамата работещи родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и 

нямат право да ползват платен отпуск; 

 единият или и двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение 

за безработица или обезщетението е в размер, по-малък от минималната заплата; 

 единият или и двамата родители се самоосигуряват, но не могат да работят поради 

въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната 

епидемична обстановка; 

 родител сам отглежда децата си. 

Помощта се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона 

за закрила на детето и съгласно условията на ПМС № 218 от 17 август 2020 г. 

  

2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация 

„Родители“:https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/vie

w?usp=sharing. 

  

 

Приложение № 3 

  

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма 

на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19 
  

Децата са податливи на инфекция с причинителя на COVID-19, но обикновено 

протичането при тях е безсимптомно или с по-леки симптоми в сравнение с възрастните. Според 

публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, 

кашлица, диария и повръщане. Данните за децата като източници на разпространение на новия 

коронавирус са все още ограничени, като непрекъснато се натрупва все по-нова и нова 

информация, свързана с протичането на заболяването и неговите последствия в детската възраст. 

  

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще 

бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски 

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing
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институции и организации достоверни медицински данни. 

  

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид 

децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични 

заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди 

и цитостатици и т.н.).  Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания 

на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните 

симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради 

което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система 

рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца 

с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат 

различни органи и системи. 

  

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на 

обучение, различна от дневната,  може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не 

са посочени в списъка. 

  

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, 

различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко 

дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода 

на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За 

целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия 

лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от 

присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен 

период от време. 

  

Имунология 
Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида. 

Техният брой се променя всяка година. 

  

Детска кардиология 
1. Хемодинамично значими 

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна 

недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ)  и налагат прием на медикаменти: 

– ВСМ с ляво-десен шънт 

– цианотични ВСМ 

– обструктивни ВСМ 

– комплексни ВСМ  

2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН 

3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение 

4. Артериална хипертония  – ІІ степен 

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са: 

– сърдечна недостатъчност 

– белодробна хипертония 

– артериална хипоксемия (сатурация под 85%) 

– риск от внезапна смърт 

– коморбидност с органна увреда 

  

Детска неврология  
Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, 

умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.  

  
При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях 

да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).  
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Детска ревматология 
1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 

мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици 

2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца 

3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента 

  

 Хронични ендокринологични заболявания 

1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром 

2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма  

3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми   

4. Болест на Адисон  

5. Новооткрити тиреотоксикози   

  

Метаболитни и генетични заболявания 
1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип – органични ацидурии, 

дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални 

болести, левциноза 

2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George, 

Nijmegen breakage синдром 

3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна 

хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея 

4. Мукополизахаридози 

Детска нефрология и хемодиализа 
1. Деца след бъбречна трансплантация 

2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, 

 васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия) 

  

Детска гастроентерология 
1. Болест на Крон 

2. Улцерозен колит 

3. Автоимунен хепатит 

4. Деца на домашно парентерално хранене 

5. Деца с трансплантиран черен дроб 

  

Детска фтизиатрия 
1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца 

2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно 

обезбациляване 

3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на 

неврологичната симптоматика и обезбациляване 

4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на 

рентгеноморфологичните промени и обезбациляване 

  

Детска онкохематология 
1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия 

2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък) 

3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или 

имуносупресивни медикаменти 

4. Всички деца с хронични хемолитични анемии 

  

Детска пулмология  
1. Муковисцидоза 

2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма 

3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб 

4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации 
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5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването 

6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин 

7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея 

8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, 

кислородозависимост 

Детска гръдна хирургия             
1. Деца след оперативни торакални интервенции 

Детска офталмология 
1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит 

  

Основните противоепидемични мерки за предотвратяване възникването и разпространението 

на COVID-19 са честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция на повърхности и предмети, 

редовно проветряване на помещенията, спазване на физическа дистанция от други хора, както и 

носене на защитни маски за лице. Същите следва да се прилагат както в училище, така и в 

работната среда и в обществото от останалите членове на домакинството, за да не се допусне 

заразяване и предаване на инфекцията от и към лицата от най-рисковите групи в обществото – 

възрастните и хората с придружаващи заболявания, вкл. деца, родители, близки, учители, 

роднини (баби и дядовци). 

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се 

имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална хипертония, 

хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо 

до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано 

състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи. 

  

В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на 

родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при 

родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен 

период от време. 

Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация на 

базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни 

медицински данни. 

 

 

 

 


