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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
2022-2023 Г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.1. Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане процеса на
обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и
учениците.
Чл.2.Правилникът е задължителен за Директора, зам.-директора, учителите, учениците и
служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на
училището.
Чл.З.Изменения в Правилника се предлагат от учители, ученици, ръководство и служители и
се утвърждават на Педагогически съвет.
Чл.4.. Училището е средно с три етапа на обучение: начален, прогимназиален, гимназиален
–профилиран за VIII , ІХ, X ,ХІ и ХIIклас..
II. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ.
Чл.5. Училището е общинско.
Чл.6. В началото на учебната година се установява дневен и седмичен режим. Учебната
седмица за учениците от всички класове е петдневна.
Чл.7. Седмичното разписание на учебно - възпитателния процес се съобразява с
психологическите особености и възможности на учениците.
Чл.8. Училището е средищно. Продължителността на часовете за учениците от I и II клас е
35 минути. Поради целодневната организация на учебния процес продължителността на
учебния час от ІІІ до ХІІ клас е 40 минути
 междучасията са по 10 минути .
 голямото междучасие е с продължителност 20 минути и е след първия учебен час за
начален етап
 голямото междучасие е с продължителност 20 минути и е след втория учебен час за
прогимназиален и гимназиален етап
 междучасието между 6 и 7 час е 5 мин.
Чл. 9. (1) Обучението в СУ“Христо Смирненски“ се провежда на книжовен български
език.Усвояването на книжовния български език е задължително за всички деца и ученици.
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(2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и
учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението
по всички учебни предмети, с изключение на чужд език.
Чл.10.(1) Образователният процес се организира в дневна форми на обучение.Училището
може да организира и :
Индивидуална форма в съответствие с чл.111 от ЗПУО
самостоятелна форма -за ученици в съответствие с чл.112 ал 1. т.1,2,и 3 от ЗПУО
комбинирана форма -в съответствие с чл.114 от ЗПУО
(2) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в
училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, с изключение
на обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед на министъра на
образованието и науката обучението на учениците, се осъществява, доколкото и ако е
възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на
информационните и комуникационните технологии.
Чл.11. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас се организира
както следва:
 до обяд – часовете от ООП;
 след обяд – по програма на групите за ЦДО-шест учебни часа от които 2 обяд и
активен отдих,2 за самоподготовка ,2 за занимания по интереси
Чл.12 (1)По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание
учениците могат организирано да посещават различни културни институции и прояви при
съблюдаване на следния ред:
1.Изнесеното обучение е включено в тематичния работен план на учителя по
съответния предмет и извънкласна дейност;
2. Издадена заповед на директора;
3 .За всички дейности по организирано извеждане на ученици от
населеното място на училището се изисква информирано писмено съгласие на
родител. Уведомяване на родителите се извършва пет дни преди събитието
и се съхранява от ръководителя на организираното мероприятие.
(2). 1.Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното
образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и
директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи,
училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други пътувания с
образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се
организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време - не
повече от 5 учебни дни за паралелка.
2 Допустимият брой на учебните дни по т. 1 за организиране на ученически
туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчислява въз
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основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една
паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото
пътуване.
ІІI. УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО
Чл.13.(1) Орган за управление и контрол на СУ „Хр.Смирненски“е директорът.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция,организира
и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията,
определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.14 Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
в училището е педагогическият съвет. Осъществява дейността си на основание чл. 263 от
ЗПУО.
Чл.15. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора.
Заседанията на ПС се провеждат в електронна среда при обявена епидемиологична
обстановка.
Чл.16. Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при
присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и решенията му са задължителни
за всички учители, ученици и служители в училището
Чл.17. Решенията на Педагогическия съвет могат да бъдат отменяни от самия Съвет с
квалифицирано мнозинство.
Чл.18. Всеки член на ПС е задължен да присъства на заседанията, да участва в обсъждането
на въпросите, своевременно и точно да изпълнява приетите решения.
Чл.19. ПС избира секретар и квестор.
Чл.20. Секретарят на ПС води и вписва протоколите от заседанията на съвета в специална
книга и ги подписва заедно с директора.Срокът за вписване и падписване на протокола е до
десет дни след заседанието.
Чл.21. Квесторът на ПС проверява присъствието на членовете, следи за кворума и
преброява гласовете при всяка гласуване.
Чл.22. Директорът на училището отчита пред Съвета изпълнението на решенията му, взети
на предишното заседание.
Чл.23. Директорът изготвя Правилник за активни действия в условия на разпространение на
COVID-19 за дейността на училището по време на COVID 19.
Чл.24. За оперативна организация на училищния живот функционират методически
обединения и различни комисии – постоянни и временни, чийто състав и ангажименти се
определят с решение на ПС и заповеди на директора.
Чл.25. Участието на учителите в работата на МО, постоянните и временни комисии, в които
са включени, родителските срещи, консултациите по определените графици и всички
общоучилищни мероприятия са задължителна форма на заетост.
IV.УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
А/ Директор:
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Чл.26. Директорът е длъжен да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал
необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са
се уговорили, като осигури:
1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
2. работно място и условия, в съответствие с характера на работата;
3. здравословни и безопасни условия на труд, изпълнявайки плана за активно действие в
условията на разпространение на COVID 19.
4. кратка характеристика или описание на работата;
5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на
трудовите права, включително запознаване с правилата на вътрешния трудов ред и с
правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл.27. Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение
на работата по трудовото правоотношение.
Чл.28. Длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив
уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни
социални рискове, съгласно условия и по ред, установени в отделен закон.
Чл.29. Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професионалната си
квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
Чл.30. Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на
решенията му.
Чл. 31. Директорът изготвя Правилник за активни действия в условия на разпространение на
COVID-19 за дейността на училището по време на COVID 19.
Чл.32 При управлението и контрола на учебната дейност директорът може да се подпомага
от зам.-директор. Зам.-директора осъществява функции свързани с управлението и контрола
на учебната дейност и изпълнява норма за преподавателска работа, както и други възложени
от директора.
Б/ Учители:
Чл.33 Учителите има право:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно
принципите и целите, определени в ЗПУО;
3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си
задължения;
5. да повишават квалификацията си;
6. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и
националните им органи;
7. да получават информация относно състоянието на училищните дела;
8. да бъдат поощрявани и награждавани.
9. учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и
учениците, се поощряват с грамоти, предметни или парични награди, а чрез медиите
дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.
10. да получава възнагражденията си за реално проведени и отработени часове.
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Чл.34. Учителите имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с
държавните образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и
на други дейности, организирани от институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в
предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със
заинтересованите страни;
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно
развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с
които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
5. да полагта грижи за опазване и обогатяване на материалната база;
6. да се запознават ежедневно с всички наредби и съобщения оповестени от ръководството
на съответните табла в учителската стая и по електронен път;
7. да не приключват часа преди биенето на звънеца за „излизане“;
8. да не освобождават,по каквато и да е причина, учениците от час;
9. един ден предварително, известяват с писмен доклад директора при извеждане на
учениците извън училищния двор за наблюдения, практически занимания, изложби,
концерти, екскурзии и други.
10. да придружават учениците в регионални, национални и други състезания, учителят,
придружаващ училищния отбор е длъжен да подготви съответните документи.
11.да запознават учениците в началото на учебната година със своите изисквания, с целите,
които трябва да бъдат постигнати в края на учебния срок, с точните критерии за оценяване,
както и с необходимите за цялата учебна година учебници и учебно-технически помагала.
12. своевременно да отразяват текущите оценки на учениците в дневника на класа, като
съобщава и обосновава пред ученика своята оценка, да отразяват оценките в ученеческата
книжка;
13. да отразяват коректно и редовно в началото на всеки учебен час отсъствията на
учениците в дневника на класа;
14.Не допускат ползването от учениците на предоставените им служебни преносими
компютри и мултимедии.
15. Да спазват изготвените и утвърдени от директора графици и други дейности в училище;
16.Да не извиняват отсъствия и да не правят никакви корекции в дневника по каквато и да
било причина, освен ако не е класен на съответния клас;
17. да спазва мерките за активно действие в условията на разпространение на COVID 19
18. Да осигуряват проветряването на помещението.
прозорец се отваря само в
присъствието на учител. След приключване на учебните занятия, учителите заключват
стаите. Учителите по физкултура заключват съблекалните по време на учебен час,
както и входа на физкултурния салон.Същите остават заключени и когато няма часове
по ФВС.
19. Да замества, съгласно заповед на директора, отсъстващи учители.
20. да провежда ежедневен петминутен инструктаж в първия учебен час за правилата и
отговорността на учениците в условията на COVID 19, както и петминутен инструктаж по
БДП в последния учебен час от 5-7 клас.
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В/ Учител на група за ЦОУД
Чл.35. Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права.
1.Поема учениците след края на учебните занятия или от родителите им преди началото на
занятията , придружава ги до стола по време на обяд.
2. По определен график осигуряват пропускателния режим в училище ,като дежури във
фоайето на І етаж (от 12.00 до 13.15 ч.-по време на обедната почивка на портиера)
3. Носи отговорност за резултатите от образователно – възпитателната дейност с
учениците, заедно с останалите преподаватели и поддържа постоянни
взаимоотношения с класните ръководители и учителите.
4. Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема необходимите мерки при
направени нарушения.
5. Поддържа контакти с родителите на учениците от Групата
6. Напуска училищната сграда след извозването или вземането на всички ученици от
Групата от техните родители (настойници).
Г/ Ръководител направление „ Информационни и комуникационни технологии”
Чл.36 Ръководителят на направление „Информационни и комуникационни технологии“
подготвя, организира и провежда обучението на ученици по учебни предмети от училищния
учебен план и подпомага технически и организационно директора и педагогическите
специалисти при внедряването, използването и поддръжката на информационните и
комуникационните технологии в образователния процес, управлението и при цялостното
функциониране на образователната институция.
.Чл.37 Задължения:
1.Ефективно използва цифровите технологии в образователния процес и управлението на
училището, съгласувано с директора на училището;
2.Планира поддръжката и осъвременяването на техническото и програмно осигуряване на
училището.
3.Подпомага педагогическите специалисти и директора при използването на цифрови
технологии в образователния процес;
4.Организира и координира анализира и осигурява поддръжката на вътрешната
информационна и комуникационна система;
5Организира и координира процесите по събиране,оценяване, съхраняване,
обработване,представяне и обмен на информация, свързани с дейността на институцията.
6.Запознава учениците с безопасното използване на дигиталните технологии,включително
и за работа в интернет среда.
7.Разработва и поддържа електронни материали и база данни, свързани с дейността на
институцията.
8.Изпълнява дейности по проекти и програми.
9.Поддържа сайта на училището.
10.Извършва необходимите промени в електронния дневник
11.Изпълнява функциите на учител с норма на преподавателска работа;
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12.След приключване на занятията проверява състоянието на цялата техника в
компютърния кабинет.
Д/ Психолог
Чл.38. Психологът осигурява на дейности, свързани с наблюдение, оценяване и подкрепа
на психичното здраве и развитие на учениците, подкрепа за разбиране на влиянието на
психично-здравните проблеми върху обучението и участие в преодоляването им, участие в
изграждането на училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и
насилието между учениците, активно участие в изграждането на позитивен психологически
климат в образователната среда, подкрепа в създаването на училищна култура на ценене на
различията, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ
Чл.39.Функции:
1.Активно участива в изграждането на позитивен психологически климат в
образователната среда;
2.Наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и
учениците;
3.Уастива в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на
тормоза и насилието между учениците;
4.Работи в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите
за разпознаване на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа
5. Участва в оценката на потребностите на детето/ученика с прогноза и насоки за
личностното му развитие;
6. Осигурява подкрепа на децата и учениците в образователния процес;
7.Участива в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и
ученици, които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в случаи при
налагането на санкции на ученици;
8.Участва при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които
получават допълнителна подкрепа;
9.Участва в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на
отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;
10.ранно оценяване на развитието на детето и ученика съгласно държавния образователен
стандарт за приобщаващото образование;
11.превенция на обучителни трудности;
12.посредничество при решаване на конфликти;
13.подкрепа на децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното
ориентиране и консултиране;
14.координатор съгл.чл.7 от Наредбата за приобщаващо образование
Е/ Ресурсен учител
Чл.40 Функции:
1. Определя на конкретните образователни цели за децата или учениците със
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специални образователни потребности за всяка учебна съвместно с началния учител или с
учителя по даден учебен предмет и участие в структурирането и провеждането на учебния
час с оглед постигането на образователните цели;
2. Съдейства за планирането на необходимите материални ресурси с оглед осигуряване на
качествен образователен процес за учениците със специални образователни потребности в
паралелката в училището;
3.Осъществява на индивидуална и групова работа с ученици със специални образователни
потребности при предоставяне на допълнителната подкрепа;
4. Консултира на учителя относно спецификата при овладяване на учебното
съдържание от учениците със специални образователни, подпомагане на работата на учителя
и самоподготовката му;
5. Съдейства за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно
включване на учениците със специални образователни потребности в образователния
процес;
6. Активно участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на ученик,
която се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие в училището за осигуряване
на допълнителна подкрепа за личностно развитие;
7. Участва в оценката на развитието на познавателните процеси и на развитието на
личността на ученика;
8. Запознава на родителите с принципите на приобщаващото обучение на учениците със
специални образователни потребности, с правата и задълженията им;
9. Предлага на родителите на конкретни форми и начини за самоподготовка на ученика в
дома;
10. Участва в професионалното консултиране и кариерното ориентиране на учениците със
специални образователни потребности;
11. Обучава на родителите при съгласие от тяхна страна на различни форми и похвати на
работа с ученика, за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и
независим живот;
12. Планира и провежда на партньорска дейност с другите педагогически
специалисти като част от екипната работа за обсъждане на проблеми и обмяна на добри
практики при работата им с едни и същи ученици с цел повишаване на ефективността от
педагогическите подходи;
13. Консултира на учителите за диференциране на подходите за обучение в класната стая при
предоставяне на общата подкрепа;
14. Участва в изготвяне на плана за подкрепа: определяне на обучителните цели,
изготвяне на индивидуален учебен план и на индивидуални учебни програми, в случай че са
необходими такива;
15. Участва в прегледа на напредъка на учениците със специални образователни
потребности.
Ж/ Медиатор
Чл.41.Функции на медиатора
1. Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително
училищно образование.
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2.
Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно
образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно
посещаване на училището;
3. Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи
при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява
обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира
семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в
училището;
4. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за
пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и
възрастовите им особености и потребности;
5. Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и
вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване
правата на детето;
6.Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
7.Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на
учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
8.Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните
институции и учениците, семействата и местната общност;
9 Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в
живота на училището;
10Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на
заседания на обществения и педагогическия съвет;
11 По график придружава учениците от с.Северци в автобуса сутрин.
12.Присъства по време на обедното хранене на учениците в стола
13.В дейността си по превенция на отпадане на учениците от училище и при вземане на
мерки по прибиране и задържане на отпадналите ученици медиаторът работи в екип с
училищния психолог и един от хигиенистите, говорещ майчиния език на учениците.
Чл.42 Дежурни учители. Задължения:
1. спазват утвърденият от директора график за дежурство;
2. идват 30 минути преди започване на учебните занимания за установяване състоянието на
училищната база и подготовка й за учебно – възпитателния процес;
3.контролират отдиха на учениците през голямото междучасие, съобразно атмосферните
условия;
4. докладват на училищното ръководство за неизправности, за нанесени щети на
материалната база или констатирани нарушения;
5. носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда;
6. след биенето на І – я учебен звънец предприемат мерки за подготовка на учениците за
учебен час.
7.Уведомяват учениците и учителите за направени размествания в програмата;
8. При констатирани инциденти с ученици (нещастни случаи, кражби, сбивания и др.)
дежурният учител задължително уведомява своевременно ръководството.
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9. Преподавателят по ФВС в училище носи ежедневна отговорност за реда и
дисциплината във физкултурния салон, съблекалните, коридора и стълбището до
топлата връзка. Пропускането на учениците през входа от топлата връзка към
физкултурния салон да става при биенето на първия звънец.Учителите преподаващи
ФВС, придружават учениците от стаята до физкултурния салон и обратно по източното
стълбище, съгласно мерките за активно действие в условията на разпространение на
COVID 19..
10. Преподавателят по ИТ не допускат учениците в компютърните кабинети без
негово присъствие.
Чл.43 Дежурни учители от групите за ЦДО-задължения:
1. Всеки учител на група за ЦДО дежури по график, придружава учениците в ученическия
автобус от с. Загорци и до с.Северци вечер
2. Ежеседмично учителите на групите за ЦДО извършват не по-малко от едно посещение в
съответния клас след предварителна уговорка с преподавателя .
3. Осигуряват дежурство по график при изпращане на учениците.
Чл. 44. Класният ръководител е длъжен:
1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на
учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и
своевременно да информира родителите им;
2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема
превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
3. Да контролира посещаемостта на учениците от класа; При отсъствие на ученик, в деня на
отсъствието изяснява причините за неявяването му-по телефон, по ел.поща, чрез познати,
чрез други ученици. При необходимост своевременно посещава дома на ученика заедно с
член на училищния екип за обхват
4. Незабавно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и
когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този
правилник;
5. Да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с
ученика;
6. Да организира и провежда родителска среща в електронна среда в условия на
разпространение на COVID-19
7. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и
провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
8. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от
класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
9. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;
10. Да се включва в екипната работа в дейностите по обща и допълнителна подкрепа;
11. Да води редовно и да съхранява учебната документация за класа;
12. Да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник, с училищния
учебен план и инструктажа на учениците по време на провеждането на учебния процес в
условията на пандемията от COVID 19.
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13. Да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за
опазване на училищното имущество; след завършване на учебната година да предава в
изправност на отговорното лице имуществото в класната стая;
14.В началото на учебната година и след зимната ваканция класният ръководител провежда
родителска среща по безопасни условия на възпитание и труд.
15.Носи отговорност за движението и съхранението на безплатните учебници на учениците
от класа
Чл.45. За постижения в обучението 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,

З/ Ученици
Чл.46. Учениците има следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за
изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или
професия;
8. да участват в проектни дейности;
9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и
за факултативните учебни часове;
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.
13. да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
14. Ученик може да отсъства до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано
писмено заявление от родителя до класния ръководител; Заявлението се подава преди
отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител
в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на
ученика в училище.
15. Ученик може да отсъства до 7 учебни дни в една учебна година с предварително
разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от
родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.Заявлението се входира в
канцеларията на училището. В случай че заявлението не може да се подаде преди
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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.
16. Да бъдат освобождавани от учебните занятия за участие в организирани училищни и
извънучилищни дейности. Освобождаването се извършва със заповед на директора и
отсъствията не са за сметка на тези то предходната точка.
18. Да участват в безплатни форми на обучение организирани от училището.
19. На учениците от 12 клас, които не са допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия през
първи учебен срок се заплаща обучението за водачи на МПС – категория В през ІІ учебен
срок.Размера на сумата се определя допълнително от ПС и се заплаща от средствата за
уязвими групи.
20. B условията на пандемия ученикът спазва правилата, наложени от МОН, РЗИ Община
Крушари и спазват мерките наложени от училището.
21.В случай на отсъствие на ученик поради заболяване,родителят на ученика уведомява
класния ръководител в първия ден на отсъствието.Ученикът представя медицинска бележка
в срок не по-късно от три дни от завръщането си в училище.
Чл.47. Ученикът има следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за
развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и
психическо насилие;
4. да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния
правилник;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и
наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
8. да представят на своите родителите разпечатка от електронния дневник за получените
оценки.
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на институцията;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на
учебните часове;
12. да не използват мобилни устройства по време на учебните часове, освен ако това се
изисква от преподавателя По време на час устройствата се оставят на определено от
преподавателя място. При нарушение устройството се взема от преподавателя, предава
се на Директора, който го предава на родителя на ученика. При последвало нарушение
на провинилия се ученик се забранява да внася в училище мобилно устройство.
13. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на
Закона за закрила на детето;
14. да опазва материално – техническата база и чистотата на територията на училището. При
увреждане на МТБ родителят на ученика извършва необходимия ремонт или заплаща
причинените щети
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15.да почистват работното си място след края на часа
16. да бъдат в училище 15 минути преди началото на учебните занятия.
17. да носят със себе си всички учебници и учебно-технически помагала, необходими за
дневната им учебна програма.
18. Забранява се на учениците да отварят прозорци в отсъствие на учителя, да се навеждат
през отворените прозорци, да крещят, да употребяват вулгарни изрази, да свирят.
19. Заемат в класната стая определените им от преподавателя места.
20.Забранява се внасянето в училищната сграда на дъвки, семки, гризки ,енергийни напитки
и др подобни.
21. да спазва мерките за активно действие в условията на разпространение на COVID 19.
22.за внесени в училището скъпи вещи /бижута, телефони и др./, които не се изискват за
учебния процес, учениците носят лична отговорност при повреждането или
изгубването на предметите
Чл.48 (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и
в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях
(2) Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с медицинска
експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или
експертиза за трайно намалената работоспособност.
(3) Учениците освободени от часовете по физическо възпитание и спорт и от часовете за
спортни дейности се посочват в заповед на директора ,като са длъжни да се строят с класа в
началото на часа, да присъстват в часовете и да изпълняват указанията на преподавателя.
(4) Родителите на освободените от часовете по физическо възпитание и спорт и учебните
часове по спортни дейности ученици, се запознават със заповедта на директора от класния
ръководител
Чл. 49. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на
този правилник,както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно –
възпитателния процес или с поведението си е заплаха за околните ,ученикът се отстранява от
училище до отпадане на причината за нарушението и отстраняването му. Класният
ръководител уведомява своевременно родителите.
Чл. 50. Дежурни ученици в клас
1.Задължения:
1.1. Да почистват класната дъска в междучасията.
1.2. Да следят да реда в класната стая (кабинета) в междучасията.
1.3. Да контролират поддържането на хигиената в класната стая.
1.4. Да не допускат рушене на училищното имущество.
1.5. Да следят за изпълнението на заповедта на Директора за забрана на отваряне и
надвесване от прозорците.
1.6. Да докладват номерата на отсъстващите ученици за часа.
1.7.Да организира оставянето на телефоните на определените места преди започването на
всеки учебен час
2. Права:
2.1. Да отправят забележки на нарушителите.
2.2. Да изискват спазване на реда и правилника от всички ученици.
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2.3. При необходимост да се обръщат към дежурния учител или съответния преподавател.
Чл.51. За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по
неговото прилагане и в правилника за дейността на учениците може да се налагат следните
санкции:
1. забележка;
2. предупреждение за преместване в друго училище;
3. преместване в друго училище;
Чл.52 (1) Мотиви за наказанието „Забележка”:
1. системни закъснения за час над 10 на срок;
2. допуснати до 5 неизвинени отсъствия;
3.регистрирани над 3 забележки в дневника относно лоша дисциплина, несериозно
поведение и отношение в процеса на обучение;
4. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;
5. при три явявания в рамките на един учебен срок без спортно облекло в часовете по ФВС
и/или без материали в часовете по Изобразително изкуство,Технологии и предприемачество
6. при неспазване на мерките за активно действие в условията на разпространение на COVID
(2) Процедура за наказанието „ Забележка”:
1. Кл. р- л подава заявление по образец до директора , в което описва мотивите за
наказанието.
2. Кл. р –л писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение.
3. Издаване на заповед от директора. Кл. р-л уведомява писмено родителя за наложеното
наказание.
4. Наказанието се обявява от кл. р-л пред класа и се вписва в училищната документация.
Срокът на наказанието „забележка„ е до края на учебната година.
Чл.53 (1)Мотиви за наказанието „Предупреждение за преместване в друго училище“
1.Системност на нарушенията , изброени в предходните членове.
2. внасяне на вещи, опасни за живота и здравето на ученици и служители
3. системно явяване без учебни помагала и домашни работи
4. системно нарушаване на дисциплината регистрирани над 6 забележки в дневника на
паралелката за един учебен срок
5. притежание и употреба на алкохол и наркотици
6. кражба или унищожаване на училищно или чуждо имущество
7. организиране и провеждане на хазартни игри
8. фалшификация на училищна документация
9 .неуважително отношение към преподавател или служител на училището
10.Отправяне на заплахи, упражняване на насилие,предизвикване на конфликти и
демонстриране на поведение уронващо честта и достойноството на ученици , преподаватели
и др.лица.
(2) Процедура по прилагане на наказанието.
1. Подаване на заявление.
2. Кл. р-л писмено уведомява родителя за извършеното ото ученика нарушение.
3. Предварително уведомяване на дирекция „Социално подпомагане”Насрочва се
изслушване на ученика пред директора в присъствието на родител и кл. ръководител.
4. кл. ръководител внася предложението пред ПС.
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5. Родителят има право да присъства на заседанието и да изрази мнение.
6. Наказанието се налага със заповед на директора по предложение на ПС.
7.Когато наказанието е наложено да 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, то
влиза в сила от началота на следващата учебна година.
Чл.54. (1) Мотиви за наказанието „ Преместване в друго училище“.
1. особено тежки прояви на агресия и насилие
2. унищожаване на официална училищна документация
3. Системност на нарушенията , изброени в предходния член.
4. Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица.
5. Уронване пристижа и доброто име на училището.
/2/ Процедура по прилагане на наказанието.
1. Подаване на заявление.
2. Кл. р-л писмено уведомява родителя за извършеното ото ученика нарушение.
3.Предварително уведомяване на дирекция „Социално подпомагане”Насрочва се изслушване
на ученика пред директора в присъствието на родител и кл. ръководител.
4. кл. ръководител внася предложението пред ПС.
5. Родителят има право да присъства на заседанието и да изрази мнение.
6. Наказанието се налага със заповед на директора по предложение на ПС.
7.Когато наказанието е наложено да 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, то
влиза в сила от началота на следващата учебна година.
Чл.55.(1) За отличен успех, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, и
др. на училищно, регионално и национално равнище, за граждански прояви с висока
морална стойност ученикът се награждава с:
1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет;адресирана до
родителя .
2. книги или други предмети;
3. похвална грамота;
4.Награда „Ученик на годината“ в размер на 100 лв. /сто лева/по критериите от
ал.1,недопуснати неизвинени отсъствия и активно участия в цялостния училищен живот.
(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на
класния ръководител.
И/ Родители
Чл. 56. (1)Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им
в образователния процес, в училището и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството училището, с класния ръководител, с учителите и с другите
педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете
страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план ;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
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5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в
училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното
развитие на децата им; 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището
Чл.57. (1) Родителите имат следните задължения:
1. да осигурят лични предпазни средства, съгласно мерките за активно действие в условията
на разпространение на COVID 19.
2. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно
класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика поради болест или други особено
важни причини
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда,
успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от
страна на ученика;
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да участват в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически
специалист в подходящо за двете страни време.
8. да уведомява класния ръководител своевременно при промяна на местоживеенето,
адреса и домашния телефон.
9. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в четиринадесетдневен срок от
известяването от класния ръководител.В случай, че щетата не се възстанови в
регламентирания срок, се погасяват задълженията на ученика към училището, след решение
на ПС;
10. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при
осъществяването на дейности по закрила на детето.
11. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на
училището при записване на детето или ученика;
12. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не
съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
13. да не прекъсват учебно-възпитателния процес и самоволно да не навлизат в сградата на
училището по време на учебните часове.
14. Родителят стриктно следи за здравословното състояние на детето си и при най-малкото
съмнение осъществява консултация с личния лекар, за което уведомява класния
ръководител. Завръщането в училище да става след представяне на задължителен
медицински документ
(2) Материалните щети нанесени от учениците се възстановяват от техните родители.
При невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде възмездена чрез
доброволен труд в полза на училището;
(3) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл.112, ал. 1,
т. 2 от ЗПУО, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят
необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала.
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(4) Родителите на деца от I и VIII клас, получили помощи за училище и учениците
получаващи стипендии да ги разходват целево за подготовка на децата за училище.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕДА В УЧИЛИЩЕТО
Чл.58. За спазване на реда в училището се установяват дежурства на учители, по график,
утвърден от Директора.
Чл.59. За всяка седмица класният ръководител определя двама дежурни ученици.
Чл.60. Пропускателният режим в училище се осъществява от охраната или други
представители на помощния персонал, съгласно мерките за активно действие в условията на
разпространение на COVID 19.
Чл.61. Външни лица се допускат в сградата на училището само след записване на данните от
личната карта от охраната в съответния дневник и придружаването им до директора или
учителите. След срещата директора или учителите придружават лицата до напускане на
сградата. Преминаването на външни лица между етажите е допустимо само по западното
стълбище. По време на обявена пандемия външни лица в сградата на училището не се
допущат .
Чл.62 Срещите с учителите са в часовете по утвърдения от директора график за втория час
на класа
Чл.63. Родителите имат право да се срещат с УР и учителите, без това да смущава учебния
процес. В условия на разпространение на COVID-19 връзките се осъществяват дистанционно
или на открито-в двора на училището ,спазвайки санитарно-хигиенните изисквания
Чл.64. Родителите на учениците от начален курс посрещат децата си пред входа на
училището
Чл. 65. Забранява се достъпът на ученици в учителската стая и дирекцията.
VI.
УЧИЛИЩНО САМОУПРАВЛЕНИЕ. УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА КЛАСА.
УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО.
Чл.66.Ученически съвет на класа
/1/Ученическия съвет на класа е от три ученика и се избира 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.
4. подпомага дейността на учителите при спазване на мерките за активно действие в
условията на разпространение на COVID 19.
/3/Председателят на Ученическия съвет на класа е член на Ученическия парламент.
Чл.67. Ученически съвет на училището.
/1/ Ученическият съвет на училището се състои от председателите на Ученическите съвети
на всеки клас и се ръководи от председател и заместник- председател, които се избират за
всяка учебна година..
/2/Ученическият съвет на училището:
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1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището;
2. участва в награждаването и наказването на учениците;
3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност;
4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия;
/3/Ученическия съвет изготвя план за дейността си през учебната година.Планът се приема
от ПС.
/4/ Ученическият съвет 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 мероприятия, отдих и спорт;
2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване на
образователно-възпитателен процес.
/5/ По преценка на директора на училището председателят и/или заместник-председателят на
Ученическия съвет могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на
решаващ глас.
/6/ Представител на УС може да участва в работата на Обществения съвет с право на
съвещателен глас.
Чл.68.Ученици -наставници
1.От всеки клас се определят ученици-наставници, ползващи се доверие и влияние сред
общността
2.Помагат за повишаване на мотивацията на застрашени от отпадане от училище като:
 контактуват с близките на учениците в риск
 придружават сутрин проблемния ученик до училище
 помагат при изпълнение на домашните задачи и др.
VII УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
А).РОДИТЕЛСКИ КЛУБОВЕ.
ЧЛ 69..Родителски клубове на класа. Родителските клубове на класа са от двама
родители, които се избират на родителска среща. Родителската среща се организира от
кл. ръководител с писмено съобщение в ел.дневник на учениците.За избора се води
протокол.
Чл.70.Родителски клуб на училището. Родителския клуб на училището се съставя от
родителите избрани в родителския клуб на класа.Родителския клуб на училището се
свиква на заседание от директора. Заседанията се протоколират.
Чл.71. Родителските клубове се избират за една учебна година.
Чл.72. Родителските клубове:
1.осигуряват активното участие на родителите в дейности, организирани от училището.;
2.работят в сътрудничество с учители от училище;
3.организират събития в общностите;
4.съдействат за повишаване имиджа на училището сред местната общност.
Чл.73. .Родителският клуб на училището избира родителската квота в обществения
съвет на училището
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Б) ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Чл. 74. (1) Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за
граждански контрол на управлението му.
(2) Статута и правомощията на Обществения съвет са регламентирани в ПРАВИЛНИК за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.
(3) Състои се от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган
и най-малко трима представители на родителите на ученици от училището, избрани на
събрание на родителите.
(4) Дейността на обществения съвет в училището и организация на работа е регламентирана
в горепосочения правилник:
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на
директора за изпълнението й;
2. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз
основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за
училищата, и инспектирането на училището;
3. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното
към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета
на училището;
4. съгласува училищния учебен план;
5. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при
условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното
развитие на учителите,директорите и другите пед.специалисти
6. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на
училищната общност;
7. Общественият съвет дава становища по други въпроси по искане на директора,
педагогическия съвет, регионалното управление на образованието или Министерството на
образованието и науката.
VIII. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА
СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ.
чл.75. Задължения на персонала
(1) Училищен координационен съвет
1. Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво училище
2. Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности, правила и
последици.
3. Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите
на тормоз.
4. Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата.
5. Подпомага класните ръководители с материали или консултации със специалисти,
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съдейства за организиране на периодични обучения на учителите по темата за насилието.
(2) Класни ръководители
1. В началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на тормоза и
насилието.
2. С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при прояви на насилие.
3. Постерите с приетите ценности, правила и последици се поставят на видно място в
класната стая.
4. Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.
5. Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените процедури
и приетите правила и последици.
6. За всеки инцидент или проява на насилие попълват протокол, който предават на УКС.
7. Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.
8. Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат да
привличат различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на насилието, МКБППМН
и др.
9. Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111.
10. Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и
процедури.
11. Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище.
(3) Учители, които не са класни ръководители
1. Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно.
2. Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и
взаимопомощ.
3. Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на
тормоз над ученици.
4. Познават правилата и последствията на класа, прилагат ги и изискват от учениците да ги
прилагат.
(4) Дежурни учители
1. Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство, следейки рисковите
зони, в които е възможна появата на насилие и тормоз.
2. Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на дежурството
им.
3. Оказват съдействие на колеги при установени от тях нарушения на ученици и докладват
на УКС, като попълват протокол, отразяващ инцидента.
(5) Помощен и непедагогически персонал
1.Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия, на които станат свидетели.
2. Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, последствия,
протокол за реагиране на насилие.
3. Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител,
заместник- директор, директор.
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Чл.76. Процедура за информиране и съобщаване на случаи.
 Дете, жертва на тормоз – уведомява класния ръководител устно, родителят попълва
/Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията./
 Дете, упражнило тормоз - уведомява класния ръководител устно, родителят попълва
Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията,
изпълнява указанията на УКС за предотвратяване на тормоза.
 Деца, които помагат и подкрепят тормоза - уведомява класния ръководител устно,
родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който
описва ситуацията.
 Дете-наблюдател- уведомява класния ръководител устно, родителят попълва
Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията.
Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми и
начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.
 Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да
информира УКС чрез попълване на формата за протокол.
Чл.77. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и
тормоз сред учениците.
Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на
която е станал свидетел.
1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на
училището от учителя, който я е наблюдавал. За целта е утвърден „Протокол за отговор на
насилие” (Приложение №1).Той се предава на председателя на УКС, който го съхранява.
2. Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или здравето
на ученик.
Учителят или служителят действат в следната последователност:
 извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват долекарска помощ;
 при непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на телефон
112;
 уведомяват веднага училищното ръководство и УКС, които уведомяват класния
 ръководител, който от своя страна уведомява родителите/ настойниците на детето;
 описват ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.
3. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от такова.
 Всеки служител на СУ „Христо Смирненски“- с. Крушари, на когото стане известно,
че дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми класния
ръководител, който от своя страна уведомява училищното ръководство и
родителите/настойниците на детето;
 Учителят описва ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.
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След проверка на случая директорът свиква УКС, който подава сигнал до Отдел
„Закрила на детето”.
 УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности
на екип от класен ръководител, учител-наставник и родител
4. Действия при установяване, че дете е упражнило тормоз.
 Учителят описва ситуацията писмено в „Протокол за отговор на насилие
(Приложение №1).;
 Ситуацията се регистрира в единния регистър;
 Детето, упражнило тормоз, описва ситуацията в Протокол за съобщаване за насилие
 (Приложение№ 2),;
 За изясняване на случая от други деца-наблюдатели родителите им описват
ситуацията в Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2),;
 Класният ръководител уведомява и свиква среща с родителите;
 Свиква се УКС;
 УКС уведомява МКБППМН, Полицията и отдел „Закрила на детето“;
 УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности с
цел намаляване на агресията у детето.
Чл.78. Мерки при кризисни ситуации
1. Комисията заседава най-малко един-два пъти в учебен срок и обсъжда изпълнението на
плана, както и резултати от дейността си.
2. При наличие на писмен или устен сигнал, комисията се събира в рамките на 24 часа.
3. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява Директора на училището.
В рамките на един час се подава сигнал в РУО и Отдел ”Закрила на детето” в Областна
администрация и полицията.
4. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, жертва или в риск
от насилие, комисията съставя индивидуален план за кризисна интервенция.
IХ.КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЕЦИАЛИСТИ
Чл.79 Общи положения
1. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел
подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на
подготовка на децата и учениците.
2. Директорът осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти.
3. Повишаването на квалификацията е етап от непрекъснатата подготовка, в който чрез
различни форми на следдипломно обучение се подпомага пълноценната професионална
реализация на педагогическите кадри.
4. Учителите имат право на участие в квалификационни форми, на професионално развитие
и израстване и методически изяви.
5. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на
организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.
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6. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира
и от училището. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове
и за нея не се присъждат квалификационни кредити.
7. Училището е длъжно да осигуряват условия за повишаване на квалификацията по т. в не
по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
8 Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио от педагогическия
специалист.
9. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на
педагогическия специалист
10.Директорът на институцията контрол по отношение на изпълнението на плана за
квалификационната дейност и участието на педагогическите специалисти
в
квалификационните дейности на национално, регионално и институционално ниво
Чл.80 Принципи и критерии за подбор за обучение и повишаване на квалификацията:
1. Адекватност на обучението;
2. Актуалност но обучението;
3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие;
4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата
длъжност;
5. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на
качеството на образователния процес.
Чл.81 (1) Условия и ред за повишаване на квалификацията и професионалните умения
на педагогическите специалисти.
1.Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията се договарят между
педагогическите кадри и директора
2. Повишаването на квалификацията се осъществява:
 по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие
съсстратегията за развитие на институцията;
 установените потребности за повишаване на квалификацията;
 резултатите от процеса на атестиране;
(2) годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с
приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от
Министерството на образованието и науката;
(3)правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната
квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на
институцията;
(4) възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.
(5) Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на
квалификацията:
1. по собствено желание;
2. по препоръка на директора;
3. по препоръка на експерти от РУО на МОН;
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Чл. 82.(1) Форми за вътрешно институционалната квалификация са:
а) лектории, вътрешно институционални дискусионни форуми;
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
г) споделяне на иновативни практики.
(2) В началото на всяка учебна година методическите обединения си изготвят планове за
квалификация, които стават основата на план за квалификация на педагогическите кадри,
приеман ежегодно в началото на учебната година от Педагогическия съвет и одобряван от
директора.
Отчитане на вътрешноинституционалната квалификация.
Чл.83.(1) Отчитането на вътрешноинституционалната квалификация става чрез Картата за
отчитане на вътрешноинституционалната квалификация / Приложение 1/. Картата се попълва
в два екземпляра от ръководителя/отговорника за провеждането на квалификационната
форма в срок до три работни дни след приключване на дейността и се предава на директора
на институцията за заверка заедно с пакета от пълната документация на проведената
квалификация.
(3).Екземпляр от заверените карти се съхранява от директора в специална организирана
папка за вътрешноинституционалната квалификация .Другият екземплар се предава на
участника и съхранението му е негова отговорност.
(4). Пакетът от пълната документация на всяка проведена вътрешна квалификационна форма
се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната квалификация в институцията за всяка
отделна учебна година.
Пакетът съдържа:
3.1.Покана/съобщение/ уведомление за педагогическите специалист за участие
в
организираната квалификация с фиксирани точни дата, място,тема, ръководител и часове на
провеждане;
3.2.Присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в
квалификацията, независимо от ролята му в конкретната форма. Списъкът съдържа и
задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на формата;
3.3.Копие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, а при желание и
на електронен носител;
3.4.Финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената форма –
за размножаване на обучителните материали на хартиен носител и/или на CD, флумастери,
флипчарт и други административни разходи.
Чл.84. Механизъм за финансова подкрепа.
(1). Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в
началото на всяка календарна година в размер не по-малък от 1,2 на сто от годишните
средства за работна заплата
(2). Вътрешно училищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на
училището.
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(3). Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава
финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя,
финансирането става с лични средства.
(4). При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен
курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя
тази възможност.
(5). Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално- квалификационна
степен се заплащат от учителите.
Глава X . Електронен дневник
Чл.85. На основание чл. 208, ал.З от ЗПУО от учебната 2022/2023 г. училището остава
изцяло на комуникационен режим чрез електронен дневник -ШКОЛО
Чл. 86. (1) Информацията за оценки, отсъствия отзиви и комуникация с родители е
ежедневна.
(2) Родителите, които имат регистрация в електронния дневник или мобилното му
приложение получават информация в реално време.
(3)На родители, които нямат регистрация, веднъж месечно се предоставя информация
на хартиен носител след предварително внесено заявление от тяхна страна.
Чл. 87 Във връзка чл. 239 и чл.. 241 отпада необходимостга от ученическа книжка
т.нар. ”бележник”.
Чл. 88. Остава необходимостта от закупуване на ученическа лична карта ,като документ
за легитимация на ученика, съгласно чл. 172, ал. 1, т. 7 от ЗПУО
Чл. 89. Продължава воденето на лично образователно дело за учениците в гимназиален етап.
Чл.90. Електронния дневник се администрира от ръководител направление ИКТ/ директора.
Чл. 91. (1)Класният ръководител:
1 Въвежда програмата на класа.
2 Извинява отсъствията на учениците до 3 число на следващия месец.
3 Може да добавя и активира ученици от класа.
4 Може да премества ученици от и в друг клас.
5 Регистрира и активира родители на учениците от класа за новопостъпили ученици.
6 Не може да коригира седмичното разписание на класа.
Чл. 92. (1) Учителите, както и тези от ГЦОУД:
1 Въвеждат отсъствия и тема на часа в началото на всеки учебен час.
2 Въвеждат оценки на учениците и ги редактират при необходимост в рамките на работния
ден, в който е получена оценката.
3 Отзиви се въвеждат в рамките на часа, за който се отнасят.
4 Оценки, отсъствия, отзиви не се редактират, освен уважаване на отсъствия – от класния
ръководител. До 15 минути след добавяне на оценка, отсъствие или отзив - учителят има
възможност да изтрие елемента без одобрение от директор. След това се изисква одобрение
от директора. Не се правят корекции за минал период, освен при допускане на техническа
грешка.
(2) На 5-то число на всеки месец електронният дневник се заключва - не могат да се правят
корекции за предходния месец (не могат да се въвеждат теми, да се извиняват отсъствия и да
се добавят отзиви). Часове, които не са отбелязани като взети (без тема и проверени
отсъстващи) се считат за невзет час и не се изплащат на преподавателя.
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(3) Броят на оценките по отделните учебни предмети е съгласно Наредба №11/01.09.2016
1. Срочни и годишни оценки се закръгляват в полза на ученика. Оценките трябва да бъдат
цели числа и се вписват от учителя.
(4) В електронния дневник се попълва информация относно допълнителна подкрепа за
ученици със слаби оценки и проведени консултации.
(5) Учителите са длъжни да попълнят регулярно електронния дневник всеки ден до края на
работния ден като попълнят отсъствията, темите, оценките и т.н.
(6). При реално доказан проблем с интернет връзката в училище, попълването на дневника
може да се извърши след отстраняването на проблема, но не по-късно от края на седмицата.
(7) при заместване на отсъстващ учител, администратора своевременно коригира данните в
дневника.
ХI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.93. Настоящият Правилник може да се изменя и допълва при промяна на нормативните
документи, наложили създаването му.
Чл.94. Правилникът е приет от ПС и влязъл в сила от 15.09.2022 година.
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