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ГЛАВА I

Общи положения

Чл.1 Правилникът урежда организацията по изпълнение на правомощията на 
компетентните лица, делегирани от ЗПУО в процеса на обучение, възпитание 
и социализация в ОУ”Христо Смирненски” гр.Ямбол правата и задълженията 
на учители, ученици, административен и помощен персонал, както 
структурата и функциите по управлението на институцията, издаването на 
документи за завършен клас, етап и степен на образование.
Чл.2.(1) ОУ”Христо Смирненски” гр.Ямбол е основно училище по смисъла на 
чл.25, ал.1 от ЗПУО, чл.38, ал.1, т.2 от ЗПУО и то осигурява основна степен на 
образование:
(2) Обучението се осъществява в следните етапи в степента на основното 

образование:
1. начален - от I до IV клас включително.
2. прогимназиален - от V до VII клас включително.

Чл.З. Училището работи по утвърдени от министъра на образованието и 
науката учебни планове и учебни програми и съгласно Указание на 
Министерството на образованието и науката през съответната учебна година.

. Чл.4. Този правилник създава необходимите условия за реализиране на
процеса на обучение, възпитание, социализация, неговите цели и задачи и 
произтичащите от този процес организационни форми - учебно време, форми 
за проверка и оценка на знанията и уменията, както и правата и задълженията 
на учениците в него.
Чл.5. Образователно-възпитателният процес и произтичащите от него условия 
за прием на ученици, организационни форми, учебно време, форми за 
проверка и оценка на знанията и уменията, както и правата и задълженията на 
участниците в него се осъществяват въз основа и единствено по смисъла на 
разпоредбите на ЗПУО, разпоредбите отнасящи се до общо-образователния 
минимум и учебния план.
Чл.6.(1) Обучението в училището е светско (чл.11, ал.1) и се провежда на 
книжовен български език (чл.13, ал.1)

(2) За децата и учениците, на които българският език не е майчин, 
училището създава условия за усвояването му като предпоставка за по-бързата 
Интеграция, възпитание и социализация в българското общество (чл.16 от 
ЗПУО и чл.13, ал.5 от ЗПУО).

* (3) Не се допускат ограничения в правата на децата и учениците, на
педагогическия и непедагогическия персонал основание, за което са следните 
принципи в системата на училищното и предучилищното образование:

1. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете 
И всеки ученик към изискванията за живот в българското общество.
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2. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане 
на предучилищното и училищното обучение.

3. Хуманизъм и толерантност към другия и другите в образователно -  
възпитателния процес.

(4) Образованието в паралелките с непрофилирано 
Чл.7. Разпоредбите на този правилник имат пряко и недвусмислено действие 
към своите адресати, нормите са задължителни за изпълнение за следните 
групи лица, работещи в системата на предучилищното и училищното 
образование в ОУ”Христо Смирненски” град Ямбол: директор, завеждаш 
административно - счетоводната дейност, учители, ученици, административен 
и помощен персонал.

ГЛАВА II

^  Организация на процеса на обучение, възпитание и социализация

Раздел I
! 111

Общи положения

,Т1 Чл.8. Училището осъществява следните функции в своята дейност- 
' възпитателна, обучаваща, интеграща, социализираща и приобщаваща, в 

съответствие с:
• Конституцията на Република България;
• Кодекса на труда и българското трудово законодателство;

^ ! • Закона за предучилищното и училищното образование /ЗГТУО/;
• • Нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието -

държавните образователни стандарти, указание на министъра на 
образованието и науката;

• Настоящият правилник за дейността на училището
Чл.9.(1) Училищното обучение за децата придобили статут на ученици с 
навършване на законно установената възраст е задължително, до 
навършване на 16 гбдини и се осъществява в дневна форма на обучение.
(2) Обучението е задължително за всички деца навършили 7 годишна 
възраст ( чл.8, ал.2 от ЗПУО) с изключение на случая по чл.8, ал.З от ЗПУО, 
когато то може да започне от 6 годишна възраст.
(3) Обучението в училището е безплатно (чл.9, ал 1 от ЗПУО), както и след 
навършване на задължителната училищна възраст за лица по чл.9,ал.2 от 
ЗПУО.
(4) В училището се приемат за обучение деца, български граждани, деца на 
граждани от друга националност, на които е разрешено постоянно
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пребиваване в страната, както и деца на категориите граждани, изброени по 
чл. 9, ал. 2 по ЗПУО.
(5) Приемането и преместването на ученици се извършва при условията и 
реда определени в правилника за дейността на училището за учебната 
2016/2017 година.
Чл.10.(1) Приемането и записването на ученици в дневна форма на 
обучение се извършва въз основа на следните документи:

• молба (заявление) по образец до директора на училището
• акт за раждане или лична карта -  ксерокопие
• здравна карта
• удостоверение за завършен клас, етап или образователна степен и 

удостоверение за преместване на ученици II -  VII клас, ако идват от 
друго училище преди започване на учебната година

• удостоверение за преместване на ученици I -  VII клас, в случаите, 
когато се преместват по време на учебната година

^  • характеристика на ученика
(2) Подготовката на децата една година преди първи клас се осъществява в 

подготвителен клас към училището.
(3) В първи клас се приемат ученици, навършили определената възраст по 

реда на чл.8, ал.2 и ал.З от ЗПУО.
(4) При по-голям брой деца, на които родителите им желаят да се обучават 

в ОУ“Христо Смирненски“ гр.Ямбол, приемът се осъществява по 
критерии, приети на педагогически съвет.

(5) Нови ученици се приемат при наличие на свободни места в 
паралелките.

Чл. 11.(1) На учениците, завършили обучението си в първи, втори и трети 
* клас се издава удостоверение за завършен клас.

(2) В удостоверението за завършен първи, втори и трети клас се вписва 
обща годишна оценка с думи за резултата от обучението по всички 
учебни предмети (задоволителен, добър, много добър, отличен).

Чл.12. Извън случаите по чл.12, ал.1 завършено обучение във втори и 
трети клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл.13.(1) При завършване на обучението в четвърти клас, учениците 
получават удостоверение за завършен начален етап на основно 
образование.

(2) В удостоверението за завършен начален етап на основното образование 
се вписват годишните оценки по учебните предмети за четвърти клас от 
задължителните учебни часове и избираемите учебни часове, определени 
с училищния учебен план.

(3) Учениците от първи до трети клас включително, които не са усвоили 
компетентностите заложени в учебната програма, както и учениците от 
четвърти клас, които са получили годищна оценка „слаб 2“ по един или
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• повече предмета, не полагат изпит за промяна на оценката и не повтарят
класа, ако са се обучавали по една от формите на обучение по чл.21, ал. 3 
от настоящия правилник, която училището задължително осигурява.

Чл. 14.(1) Основно образование се придобива след четири годишен срок на 
обучение, след завършване на начален етап като учениците получават 
удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

(2) В прогимназиален етап на степен основно образование преминават 
ученици, успешно завършили четвърти клас в ОУ „Христо Смирненски” 
гр.Ямбол, които се разпределят в непрофелирани паралелки:

(3) Разпределението на учениците в паралелките се осъществява след 
подадено заявление за избор на паралелка от родителя на ученика и от 
директора по критерии, приети на педагогически съвет.
(4) Когато е налице по-голям брой желаещи ученици за обучение в 
съответната паралелка, класирането се осъществява въз основа на 
резултатите от националното външно оценяване в четвърти клас.

^  (5) Основно образование се придобива и след успешно завършване на
седми клас в прогимназиалния етап на обучение, което се удостоверява със 
свидетелство за основно образование.
(6) Документът по ал.5 дава право за продължаване на обучението в първи 
гимназиален етап на средното образование.
(7) В свидетелството за завършено основно образование се вписва общия 
успех за завършено основно образование, а той се изчислява като средно - 
аритметична оценка с точност до 0,01 от годишните оценки по учебните 
предмети, изучавани в задължителните учебни часове, избираемите учебни 
часове, като годишните оценки по учебните предмети от задължителните 
учебни часове и избираемите учебни часове се определят с учебния план, 
по който се обучават учениците.
Чл. 15.(1) При организиране и провеждане на дейности в училище извън 
държавния образователен стандарт, като курсове по чужди езици, спортни 
дейности и други педагогически услуги, учениците заплащат такси, 
определени след обсъждане с училищното настоятелство и фирмите, 
предлагащи услугите;
(2) Фирмите, предлагащи съответните педагогически услуги, сключват

. договор с директора на училището и училищното настоятелство, в който
определят условията за организиране, провеждане и заплащане на 
съответната услуга;
(3) 25 % от събраните от учениците средства, фирмите по решение на 
училищното настоятелство превеждат по сметката на настоятелството;
(4) Начинът за изразходване на постъпилите по сметката средства се 
определя с решение на училищното настоятелство.
Чл.16. (1) Училищният отдих и туризъм се организират по степени в 
следните етапи на основното и средното образование: начален,
прогимназиален, първи гимназиален етап, втори гимназиален етап.
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Педагогическият съвет предлага график, включен в годишния план на 
училището и утвърден от директора съгласно вътрешни правила за 
провеждане на екскурзии и Наредба за детските и ученическите пътувания 
с обща цена, инициирана от институциите в системата на предучилищното 
и училищно образование от 27. 12. 2016 г.
(2) При организиране на екскурзии, „зелени и сини училища“ и летен отдих 
ръководителите подават най-късно дванадесет работни дни преди датата на 
заминаване следните документи:
• докладна записка (по образец) с входящ номер до директора на 
училището, в която посочват броя на учениците, класа и паралелката, 
времето на провеждане на мероприятието, час на тръгване и 
приблизителен час на връщане, маршрута и фирмата, с която ще 
реализират пътуването;
• комплект документи, съгласно Наредба за детски и ученически 
пътувания, доказващи осигуреност и подходящи битови условия за 
учениците, за представяне в РУО на МОН, действаща до влизането в сила 
на ДОС.
• декларации от родителите на учениците, които участват в пътуването;
(3) При провеждане на мероприятия извън училище (посещение на театър, 

кино, изложба, наблюдения, спортни мероприятия и други), се изисква: 
информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.

(4) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, които не са 
предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, 
директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид 
за нейното провеждане на началника на регионалното управление по 
образованието, която задължително съдържа и информираното съгласие на 
родителите/настойниците на учениците.
За всяка организирана проява директорът извършва следното:

• Вняся в деловодството на РУО-Ямбол уведомително писмо на хартиен 
носител до Началника на РУО -  Ямбол не по -  късно от 10 работни дни 
преди началната дата на съответната проява, изява или мероприятие.

Писмото съдържа следната информация:
- за вида на организараната проява, изява или мероприятие;
- дата на провеждане;
- заповед на директора за провеждане на организираната проява, изява 

или мероприятие;
Към писмото се прилага списък на учениците, заверен с подпис на директора и 
Печат на училището.
Прилагат се копия от информираното съгласие на родителите/настойниците на 
учениците.
'  ‘ (5) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-

С \

дцевен срок от представяне на информацията по ал. 3 не е постъпило 
Ьтрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.



Раздел II Училищна подготовка
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Чл.17. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности -  знания, 
умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в 
следващ клас, етап и/или степен на образование- и свързани с постигане на 
целите на училищното образование.
(2) Според съдържанието си, училищната подготовка е общообразователна, 
разширена, профилирана, професионална и допълнителна. В 
специализираните училища се осигурява и придобиването на специализирана 
подготовка.
(3) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети 
или модули, а допълнителната подготовка -  и чрез обучение или дейности в 
други форми.
Чл. 18. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 
компетентности:
1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на 
природните науки и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. ' инициативност и предприемчивост;
8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
9: умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на 
живот и спорт.
(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 
общообразователни учебни предмети.
(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната 
подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се 
определят с държавния образователен стандарт за общообразователната 
подготовка.
Чл. 19. (1) Въз основа на държавния образователен стандарт за
Общообразователната подготовка, министърът на образованието и науката 
утвърждава учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за 
кееки клас, в които Се конкретизират компетентностите на учениците като 
очаквани резултати от обучението.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за иновативните училища, за които 
директорът на училището в съответствие с държавния образователен стандарт 
?а общообразователната подготовка може да утвърждава учебни програми за 
<5Дин или повече общообразователни учебни предмети за съответния етап.

(3

оп

7



Чл. 20, (1) Общообразователната подготовка в основната степен на 
образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез 
изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ 
брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен 
стандарт за учебния план.
Чл. 21. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи 
на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.
(2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива 
допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от 
възможностите му, избират се от учениците според интересите им и се 
определят с училищните учебни планове.

Раздел III Учебен план

Чл. 22. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните 
предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.
(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:
1. раздел А -  задължителни учебни часове;
2. раздел Б -  избираеми учебни часове;
3. раздел В -  факултативни учебни часове.
Чл. 23. В задължителните учебни часове се осъществява обучение за 
придобиване на общообразователната подготовка.
Чл. 24. (1) Държавният образователен стандарт за учебния план определя 
рдмкови учебни планове по класове, етапи и степени на образование в 
Зависимост от вида на образованието и спецификата и формите на обучението. 
(2) Рамковият учебен план съдържа:

V.броя на учебните седмици по класове;
2. наименованията на учебните предмети и/или модулите, включени в раздел
А;
3. годишния брой на учебните часове, определени за изучаването на всеки от 
учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А, по класове, етапи и 
степени на образование;
4: общия годишен брой на избираемите учебни часове в раздел Б;
5. максималния годишен брой на факултативните учебни часове в раздел В. 
Чл. 25. (1) В учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и 
цб един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 
утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на 
Министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.
(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за 
патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, 
включително чрез ученическото самоуправление.
(3) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се 
осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото
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0 *
възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" или "треньор" 
по даден вид спорт.
(4) Обучението и дейностите по ал. 1 може да.се осъществяват в блок от 
часове, в зависимост от проблематиката и от потребностите на учениците от 
паралелката.

I .

Раздел IV Организационни форми

Чл.26 (1) Училищното образование се организира в учебни години, чиято 
продължителност е дванадесет месеца и започва на 15. септември (чл.101, ал.З 
от ЗПУО) като учебната година е разделена на срокове, учебни седмици, 
учебни дни и учебни часове, както и ваканции (чл.101, ал.2 от ЗПУО).
(2) В случай, че началото на учебната година съвпада с почивен ден, тя 
започва на първия следващ работен ден.
(3) Образователно -  възпитателният процес се организира в следните форми
на обучение:
вл > •• дневна, присъствена форма на обучение
V- • индивидуална 

' • самостоятелна‘ X С -
• комбинирана

(4) Ако училището има оргонизационна възможност, то осъществява и другите 
форми на обучение предвидени в чл.106, ал.1 от ЗПУО.
Чл. 27. (1) Дневната форма на обучение е основна за училищното обучение 
(образование) в ОУ“Христо Смирненски“ гр.Ямбол, тя е присъствена и се 
провежда съгласно дневен режим, освен в случаите предвидени в ЗПУО.
(2) У ч е н и к  м о ж е  д а  се о б у ч а в а  сам о  в е д н а  ф о р м а  н а  о б у ч е н и е , о т  п о с о ч е н и те  в

* ущ.26, ал.З от настоящия правилник.
(3) Учебният процес се организира в една смяна.

О ' (4) Учебната седмица е петдневна -  от понеделник до петък.
Чл. 28. Продължителността на учебните часове е:
/* - 35 мин. за I и II клас;
п. - 40 мин. за III и IV клас;

- 45 мин. за V -VIII кл.
Чл.29. Промяна в продължителността на учебните часове и на междучасията 
се допуска само при обстоятелства, нарушаващи учебния процес, след заповед 
на Директора на училището.
(1) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и 
продължителността на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и 
дейностите по отдих и физическа активност при целодневна организация на 
учебния ден.
(2) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника
' 4 *
/ **! •\ *’
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на регионалното управление на образованието 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.30. (1) Седмичното разписание на учебните часове се съобразява с 
изискванията на РЗИ и възрастовите особености на учениците и се утвърждава 
от Директора на училището.
(2) Учебните часове за учениците започват в 8.00 часа са с продължителност, 
съгласно чл.28 от настоящия правилник. Междучасията са съответно:

- за I и II клас -  20 минути
- за III и IV клас -  15 минути
- за V -V III кл. -  10 минути

(3) Голямото междучасие е с времетроене 20 минути и е след третия учебен 
час.
(4) Учебните часове за V -  VII клас се провеждат по следния дневен режим:

1 час -  8,00 -  8,45
2 час -  8,55 -  9,40
3 час -  9,50-10,35

ко 4 час-1 0 ,5 5 -1 1 ,4 0
5 час-1 1 ,5 0 -1 2 ,3 5
6 час-1 2 ,4 5 -1 3 ,3 0

Чл.31. Организацията по отделните учебни предмети, формите за проверка и 
Оценка на знанията и уменията на учениците, начините за формиране на 
срочна и годишна оценка, както и условията за завършване на клас, етап и 
еЧгепен на образование се определят в ЗПУО, ДОС за оценяването на 
резултатите от обучението на учениците и ДОС за организация на дейностите 
в училищното образование.
Чл.32. Часът на класа се провежда като последен час в петък.
Чл.ЗЗ. (1) За учениците от първи, втори, трети клас и четвърти клас, по 
келание на родителите и според възможностите на училището, се осигурява 
Целодневна организация на учебния процес до 18.00 часа.
(2) Целодневна организация на учебния процес се въвежда за ученици от 
първи до читвърти клас, по предварително подадени заявления от родител до 
края на предходната учебна година. Ако желаещите да се обучават в 
целодневна форма на обучение е по -  голям от общия брой места, групите се 
сформират според подадения общ брой заявления и възможностите на 
училището. Класирането се извършва по критерии определени на 
педагогически съвет. Комисия в състав -  директор и учители от начален етап 
на основното образование прилага приетите от педагогическия съвет 
критерии.
Чл.34. Според сроето съдържание училищната подготовка е
общообразователна.
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Чл. 35. (1) Училищната подготовка се състои от задължителни учебни часове, 
избираеми учебни часове и факултативни учебни часове и се осъществява чрез 
учебни предмети групирани в културно -  образователни области.
(2) В процеса на училищното обучение могат да се изучават и предмети 
свързани с глобалното, гражданското, философското, историческото, 
религиозното, лингвистичното, здравното образование, образование свързано 
с предприемачеството, личните финанси, защитата на родината, учебни 
предмети, които изграждат и оформят национално самочувствие и 
патриотичен дух, защита на населението и околната среда при бедствия и 
аварии.
Чл.36.(1) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за 
придобиване на общообразователна подготовка (чл.88, ал.1 от ЗПУО) и тя 
обхваща ключови компетентности по български език, умения за общуване на 
чужди езици, математическа компетентност, дигитална компетентност, умения 
за учене, социални* и граждански компетентности инициативност и 
предприемчивост, културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество, здравна и спортна компетентност (чл. 77, ал.1 от ЗПУО).
(2) Задължителните учебни часове осигуряват постигане на
Общообразователен минимум -  комплекс от задължителни знания и умения, а 
също и компетентности гарантиращи еднаква училищна подготовка за всички 
ученици.
Чл.37. (1) В избираемите учебни часове се осъществява обучение, което 
осигурява придобиване на знания и усвояване на умения на по -  високо 
равнище от културнообразователните области по съответните учебни 
Предмети.
(2) Тази подготовка/разширена/ обхваща знания, умения и компетентности, 
крито развиват и усъвършенстват отделни компетентности от 
общообразователната подготовка.
(3) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване, както на 
общообразователни учебни предмети (чл. 77, ал. 2 от ЗПУО), така и по учебни 
предмети, по които е дадена възможност да се формира такава по чл. 76, ал. 1, 
3; 4 и 5 от ЗПУО.
(4) Учебните предмети, чрез които се придобива разширена подготовка се 
Определят с училищния учебен план, в зависимост от интересите на учениците 
й възможностите на училището.
(5) Съдържанието на разширената подготовка се определя чрез учебни 
програми по съответния учебен предмет, за съответния клас, утвърдени от 
директора на училището, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 
2, 3 и 4 от ЗПУО.
Чл. 38. (1) Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за 
придобиване на допълнителна подготовка (чл.90 от ЗПУО).
(2) Допълнителната подготовка включва учебни предмети, модули и дейности, 
които се предлагат от училището според неговите възможности, избират се от
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учениците в зависимост от интересите им и се включват в училищните учебни 
планове.
(3) Съдържанието на допълнителната подготовка се определя с учебни 
програми, утвърдени от директора на училището, с изключение на учебните 
предмети по чл. 76, ал; 1,2,3 и 4 по ЗПУО.
(4) Учениците, желаещи да посещават часовете по интереси подават молба 
(заявление) до директора на училището, но не по - късно от две седмици преди 
приключване на настоящата учебна година, по график, определен с решение 
на педагогическия съвет, без първи клас.
(5) Родителите на учениците от първи клас подават заявления за записване за 
обучение във факултативни учебни часове на първата родителска среща в 
началото на месец септември.
Чл. 39. Разпределението на класните стаи (кабинети) се извършва от 
директора на училището и се приема от Педагогическия съвет.
Чл. 40. (1) За състоянието на класните стаи (кабинети) отговорност носят 
преподавателите и учениците, влизащи в тях.
(2) Нанесените щети в училището или в класните стаи (кабинети) се 
възстановяват от извършителите. В тридневен срок, при невъзможност да се 
установят извършителите, щетите се поемат от класа, в който е извършено 
виновното деяние и е нанесена щетата. Преподавателят от съответната класна 
стая (кабинет) съдейства и контролира възстановяването на щетата.
П] >* •/ А: * -
Чл.41. (1) В самостоятелна форма могат да се обучават:

1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 
причини, удостоверени с медичцински документ, издаден от

!2 съответната експертна лекарска комисия, определен в Закона за 
здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. Ученици в задължителна училищна възраст -  по желание на ученика
“г- или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2;
“ 3. Ученици с изявени дарби;

'2 4. Лица навършили 16 години;
(2) Необходими документи за постъпване в самостоятелна форма на обучение: 
Ь  Заявление до директора на ОУ „Христо Смирненски”, подава се до 

6.09.2017 г.;
2. Ксерокопие от удостоверението за раждане;
3‘ Документ за завършен предходен клас;
4. Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации -  
психологични, логопедични, медицински -  при наличие на такива;
5. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или решение на ТЕЛК и/или 
НЕЛК с приложение лична амбулаторна карта; - при наличие на такъв
(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити и 
изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния 
учебен план.
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(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищния учебен план 
за дневна форма на обучение.
Чл. 42. Директорът на училището определя учителите, които да изготвят 
необходимите конспекти и изпитни билети за учениците от самостоятелна 
форма на обучение. Конспектите следва да са съобразени с действащите 
учебни програми по учебните предметите. Конспектите и изпитните билети се 
заверяват от директора.
Чл. 43. Директорът запознава срещу подпис всеки ученик, обучаван в 
самостоятелна форма на обучение с:

1. настоящият правилник;
2. броя и вида на учебните предмети, по които ученикът следва да 

полага изпити през настоящата учебна година и му връчва необходимите 
конспекти.

Чл. 44. Директорът на училището най-късно до средата на месец октомври 
2017 г. подготвя книгата на учениците от самостоятелна форма на обучение.

^  Чл. 45. До изпит се допускат ученици подали молба най-късно 15 (петнадесет) 
дни преди съответната сесия и посочили в нея предметите, по които ще се
явят.
• •

Чл. 46. Изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение за 
учебната година са както следва:

1.Редовна: януарска, априлска 
Д ' 2. Поправителни: септемврийска

. Чл. 47. По всеки учебен предмет ученикът има право да се яви веднъж в 
редовна и на една поправителна сесия.
Чл. 48. Директорът със заповед назначава изпитни комисии и срещу подпис 
уведомява назначените в комисиите учители най-късно 10 дни преди началото 
на изпитната сесия.
Чл. 49. Ученици, постъпили на самостоятелна форма на обучение или 
санкционирани през учебната 2017/2018 г. по чл. 118 от настоящия правилник 
въз основа на чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО и преминали на самостоятелна форма 
на обучение, които не са положили всички изпити, най-малко с оценка „среден 
(3.00)“, след приключване на втора поправителна сесия остават да повтарят 
класа.
Чл. 50. Ученик, който се обучава в самостоятелна форма на обучение, при 
повтаряне на класа се явява на изпити само по учебни предмети, по които е 
получил оценка „слаб (2)“ или не се е явявал на поправителни изпити.
Чл. 51. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при
условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или 
няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

Д~ (2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

у;; 1. ученик със специални образователни потребности;
на

сг

Н ‘.Ч
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2. ученик с изявени дарби;

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в 
училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал 
преди преместването си, при условие че в населеното място няма 
училище от същия вид, в което този език да се преподава;

4. ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен 
предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди 
преместването си, ако преместването се извършва след началото на 
втория учебен срок.

(3) Необходими документи за постъпване в комбинирана форма на обучение:
1. Заявление до директора на ОУ „Христо Смирненски”;

• 2. Ксерокопие от удостоверението за раждане;
3. Документ за завършен предходен клас, ако детето ще бъде в I клас 
удостоверение за завършена подготвителна група, ако детето е посещавало

^  такава;
4. Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации -  
психологични, логопедични, медицински -  при наличие на такива;
5. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или решение на ТЕЛК и/или 
НЕЛК с приложение лична амбулаторна карта; - при наличие на такъв

(4) Комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 1 се осъществява:

1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за 
ученици от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или 
друго състояние, което води до трудности в обучението при условията

(3 на дневна форма на обучение.

2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават 
по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са 
заявили това желание пред директора на съответното училище, и за 
които е изразено такова становище от екипа по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО.А С\

4- 3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма,
по като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището 

издава заповед 1а създаване на екип по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО, ако за 
ученика не е сформиран вече такъв екип. В екипа при необходимост 
може да се канят и други специалисти.

4. екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи необходимостта 
от организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от 
разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни
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програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по 
които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика.

. 5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика
членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, 
разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни 
програми за комбинирана форма на обучение в ЗОдневен срок след 
издаване на заповедта на директора на училището за създаването екипа.

6. индивидуалното,обучение може да се провежда за не повече от 30% от 
броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен 
план, по който се извършва обучението в комбинирана форма.

7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за 
комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на 
училището.

8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, 
съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, 
съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните 
потребности на ученика. Седмичното разписание се утвърждава от

• директора на училището.

9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 
компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална 
учебна програма.

(5) Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява 
по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни 
способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите 
връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови 
места на национални и международни състезания и конкурси.

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 
от ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни 
способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите 
връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на 
педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма 
на обучение;

»

2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда 
по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко 
учебни предмета, разработени по чл. 95 от ЗПУО;

15



3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично 
разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след 
информиране на родителя/настойника;

4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 
компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална 
учебна програма по един или няколко учебни предмета;

5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в 
училището;

* 6. индивидуалното обучение по няколко учебни предмета от комбинирана
форма за основната степен на образование може да се провежда за не по- 
малко от 50% от броя учебните часове по всеки от учебните предмети от 
съответния учебен план за основната степен на образование и същите не 
са повече от 30% от броя на учебните часове по учебните предмети от 
съответния учебен план, по който се извършва обучението в 
комбинирана фо|зма за основната степен на образование.

(6) При комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 3 и т. 4 вместо 
чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, 
предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално 
обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е 
изучавал преди преместването си.

1. индивидуалното обучение по ал. 6 може да се осъществява от 
приемащото училище -  по реда на чл. 112, ал. 3 и 4. от ЗПУО или от 
друго училище -  по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО;

2. при осъществяване на индивидуално обучение по ал. 6 приемащото 
училище организира изпити за определяне на годишни оценки по 
чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената

О  подготовка, а ученикът се подготвя самостоятелно по училищния учебен
план за дневна или вечерна форма;

3. при осъществяване на индивидуалното обучение по ал. 6 от друго 
училище се разработва училищен учебен план въз основа на съответния 
рамков учебен план за дистанционна форма:.

а) обучението се осъществява чрез средствата на съвременните 
информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни 
учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от 
обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни 
оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената 
подготовка преди преместването на ученика;
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б) за организиране на обучението училището разполага с необходимите 
технически и технологични условия в съответствие с ДОС за физическата 
среда информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

в) за обучението ученикът самостоятелно си осигурява необходимите 
технически

и технологични средства.

(7) Начинът на обучението по ал. 2, т. 3 и т. 4 се избира от ученика по реда 
на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО след обсъждане с директора на съответното 
училище при подаване на заявление за обучение.

Чл. 52 (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални 
учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или 
годишна оценка.
(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:
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, вечерна или 
комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове 
обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл.
107, ал. 4 ЗПУО;
5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 ЗПУО.
(3) Необходими документи за постъпване в индивидуална форма на обучение:
1. Заявление до директора на ОУ „Христо Смирненски”;
2. Ксерокопие от удостоверението за раждане;
3. Документ за завършен предходен клас, или удостоверение за завършена 
подготвителна група;
% Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации -  
йсихологични, логопедични, медицински -  при наличие на такива;
5: Протокол от лекарска консултативна комисия и/или решение на Т Е Ж  и/или 
НЕЛК с приложение лична амбулаторна карта;- при наличие на такъв
4. Н  ..

(4) Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален 
учебен план.
(5) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, 
както и условията и редът за утвърждаване се определят с ДОС за 
приобщаващото образование.
(6) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично
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разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава 
от директора на училището.
(7) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.
(8) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите 
по ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните 
часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 2, 
т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие.
(9) 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. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които
ученикът се обучава - когато са в същото населено място, в което е болницата;
3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън 
Случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на 
Ьбразованието на територията на областта, на която се намира болницата.
(10) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния
Учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.
1:

Раздел V Учебно време
(С;.
Чл. 53. На основание Заповед РД09-4130/29.08.2017 г. на Министъра на 
образованието и науката, педагогическият съвет утвърждава следния график 
на учебното време.

Начало на учебната година:15.09.2017 г.
1. Начало на първи учебен срок за I -  VII клас - 15.09.2017 година
2. Начало на втори учебен срок за I -  VII клас - 07.02.2018 година

“  3. Край на II учебен срок:
01.06.2018 г. -  ИУклас (14 учебни седмици)

* 15.06.2017 г. -  У-УН клас (16 учебни седмици)
4. Начало и край на ваканциите без лятната:

Ш  1.2017 г. -  05.11.2017 г. вкл.
С (■ .

Есенна

23.12.2017 г. -  02.01.2018 г. вкл. Коледна

03.02.2018 г. -  06.02.2018 г. вкл. Междусрочна

31.03.2018 г .-09.04.2018 г. вкл. Пролетна

3, Неучебни дни:

оо
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неучебен, но присъствен ден 

Деня на българската просвета

25.05.2018 г. 

по повод 

и

култура и на славянската писменост

21.05.2018 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас

по БЕЛ

23.05.2018 г. втори ДЗИ и НВО в VII клас по

математика.

4. Начало на втори учебен срок:

07.02.2018 г.

^  5. Край на втори учебен срок:

01.06.2018 г.

Раздел VI

Форми за проверка на резултатите от обучението и оценка на 
знанията и уменията на учениците

Чл. 54. Знанията и уменията на учениците се оценяват съгласно държавния 
рбразователен стандарт (чл. 22, ал.2, т.9 от ЗПУО). ДОС за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците се приема с наредба на министъра на 
образованието и науката (чл. 22, ал. 4 от ЗПУО). Знанията и уменията на 
учениците се оценяват по шестобалната система, съгласно държавния 
образователен стандарт за оценяване, както следва: „отличен (6)“, „много 

( добър (5)“, , добър (4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“ по чл. 120, ал. 2 от ЗПУО.
Чл. 55. (1) На учениците със специални образователни потребности, които се 
Обучават по индивидуални образователни програми и постигнат ДОС за 
учебно съдържание на общообразователната подготовка в процеса на 
училищното обучение, се поставят оценки с количествен показател по този 
учебен предмет, по който се обучават, а обучението по индивидуалната учебна 
програма се преустановява.
(2) Когато установените резултати от текущите изпитвания и изпитите на 
учениците със СОП, които се обучават по индивидуална учебна програма не 
постигнат изискванията за усвоено учебно съдържание се поставят оценки 
само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя 
се“, „среща затруднения“.
Оч • 
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4.

(3) Индивидуалната програма за обучение и развитие по учебен предмет се 
изготвя за деца и ученици със СОП и е съобразена с потребностите и техните 
възможности. Тя служи за постигане на ДОС за предучилищното образование 
и подготовка и ДОС за общообразователната подготовка, в случай, че това е 
постижимо от децата и учениците.
(4) Индивидуалните учебни програми се разработват от преподавателя по 
съответния предмет и екипа за подкрепа за личностното развитие и се 
утвърждават от директора на училището, в което са приети деца и ученици със 
СОП.
(5) Координирането на дейностите по индивидуалната учебна програма на 
дете или ученик със СОП се осъществява от ресурсния учител.
(6) На учениците със СОП се поставят, както качествени, така и количествени 
оценки. Оценките се поставят на основание чл. 120, ал. 7 и ал. 8 от ЗПУО за 
оценяване на резултатите от обучението на учениците. При завършване на 
клас, етап и степен на образование по индивидуална учебна програма, 
учениците със СОП, които не са постигнали ДОС за учебно съдържание на 
общообразователната подготовка в процеса на училищното обучение 
получават оценка само с качествен показател.
(7) На ученици със СОП, които са завършили началния етап на основното 
Образование и се обучават интегрирано, но не са усвоили ДОС за учебно 
Съдържание на общообразователната подготовка, училището издава 
удостоверение за завършен четвърти клас, а не удостоверение за завършен 
начален етап на основното образование.
(8) На ученици със СОП, които са завършили прогимназиалния етап на 
основното образование и се обучават интегрирано, но не са усвоили ДОС за 
уцебно съдържание на общообразователната подготовка, училището издава 
удостоверение за завършен седми клас, вместо свидетелство за завършен 
прогимназиален етап на основното образование.
(9) Ученици със СОП, които не са усвоили (общообразователният минимум) 
ключови компетентности в задължителните учебни часове за придобиване на 
Общообразователна подготовка за клас, етап или степен на образование не 
Повтарят класа, съгласно чл. 126, ал. 1 от ЗПУО.
(10) Ученик със СОП, който е получил годишна оценка „слаб 2“ по учебен 
предмет, по преценка на екипа за личностно развитие в следващия клас може, 
Да се разработи индивидуална учебна програма по същия учебен предмет.
(11) В случая по ал. 12 от ПДУ, когато за ученик със СОП, който е получил 
Ьодишна оценка „слаб 2“, но не е разработена индивидуална учебна програма 
йб съответния учебен предмет, през следващата учебна година той полага 
изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.
(12) Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със СОП не се 
бтразява на формирането на срочна оценка, за етапите и степените на 
образование, за които е предвидена такава.

уд
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Чл. 56. (1) Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в 
ученическата книжка и в дневника на класа. Вписването на оценките е 
прерогатив (задължение) на преподавателя по съотвентия предмет.
(2) Годишните оценки на учениците от четвърти до седми клас се вписват и в 
главната книга на училището, а срочните и годишните оценки на учениците от 
осми до дванадесети клас се вписват в лични картони на учениците.
(3) Срочната оценка се оформяот учителя, като се отчитат знанията и уменията 
на ученика, удостоверени чрез изпити от учебното съдържание по съответния 
учебен предмет, изучаван през учебния срок и при преценка на текущите 
оценки.
(4) Срочната оценка се оформя за учебни предмети, които по учебен план се 
изучават повече от един учебен час седмично.
(5) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет Физическо възпитание и 
спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му с 
решение на Педагогическия съвет, за време, което не позволява поставяне на

^  минималния задължителен брой текущи оценки.
(6) Срочната оценка се оформя не по -  рано от една учебна седмица преди 
приключване на съответния учебен срок.
(7) По учебните предмети изучавани в първи и трети клас не се формира 
Срочна оценка, а само обща словесна оценка за годишния срок на обучение. В 
Четвърти клас се оформя само годишна оценка с количествен показател по 
учебен предмет.
(8) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности 
йредвидени за изучаване във факултативните учебни часове от училищния 
учебен план (чл. 118, ал. 5 от ЗПУО).
(9) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

*! 1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече 
учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и три оценки от 
писмени или практически изпитвания;

' /  2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа 
седмично - две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени или 

‘ практически изпитвания;
‘ „ 3. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа 

седмично - две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено илиГ1;: */ практическо изпитване.
' 4.за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час 
" : седмично - една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или

практическо изпитване.
(Ю) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната 
Задължителна училищна документация. Сроковете за вписване на оценките в 
Документацията са:
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1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от 
практическите изпитвания; 2. до две седмици след провеждане на 
изпитването - за текущите оценки от писмените изпитвания;
3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки.

(П ) Учениците, които имат 25% неприсъствие в часовете (извинени и 
неизвинени отсъствия) по даден предмет, приключват срока с изпит по 
съответната дисциплина. Оценката е окончателна за срока или годината;

1. Когато учебният; предмет се изучава в един час седмично, но ученика 
няма необходимият брой текущи оценки, съгласно чл. 11а,ал.1,т.4 от 
Наредба № 3 от 15.04.2003 за системата на оценяване се явява на изпит в 
края на срока за оформяне на текуща оценка.
2. Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното 
съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок.
3. Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма 
оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това. (До

^  приемането на ДОС за оценка на знанията от обучението на учениците).
Чл. 57. (1) Текущата проверка на знанията на учениците се осъществява от 
учителите системно през учебната година, чрез избрани от тях форми за 
проверка, контрол и оценка, а периодичната проверка на учениците се 
осъществява от учителите по график, утвърден от Директора и регламентиран 
в тематичното разпределение на учителя.
|1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на 
следните изисквания:

' СЪ 11. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна 
или една контролна работа в един учебен ден;
2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се 
провеждат повече от две класни работи;
3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(3) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния 
^  учебен предмет и се утвърждава от директора на училището в началото на

всеки учебен срок.
(4) За графика по ал. 1 учителите информират учениците, а класните 
ръководители - родителите, в началото на всеки учебен срок.
Чл. 58. (1) В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и 
бценява успеваемостта чрез тестове за входно равнище на учениците по 
предмети, като резултатите и изготвеният анализ от преподавателите по 
предмети се предоставят на председателите на методическите обединения, 
които ги представят на нарочно свикано заседание на Педагогическия съвет и 
Ьъхраняват от главния учител.
(2) Установяването на входно и изходно ниво на знанията на учениците да се 
извършва при уеднаквени критерии на учителите по предмети и випуски.
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(3) Когато установяването на входното равнище се извършва при условията на 
вътрешно оценяване, поставената оценка може да бъде част от минималния 
задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.
Чл. 59. Писмените работи за установяване на входното/изходното ниво, 
контролните и класните работи се съхраняват до края на учебната година.

Раздел VII План-прием. Постъпване и преместване на ученици

Планиране и осъществяване на училищния прием
Чл. 60. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка 
предстояща учебна година:
1. броя на паралелките в I и V клас;
2. броя на местата в паралелките в I и V клас съобразно стандарта за физическа 
среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 
училищата и центровате за подкрепа за личностно развитие и стандарта за 
финансирането на институциите;
3* промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в 
Тйх;
4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.
(2) Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на 
чл. 142, ал. 3 и 4 ЗПУО.
(3) Училищният план-прием не включва записването на ученици в 
специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3 ЗПУО.
Чл. 61. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на 
анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за 

* физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на 
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитиеГ! г'и съобразно информационната система и стратегията на общината.
Нл . 62. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с 

^  Повече от едно училище общините разработват система за прием, в която 
йодещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на 
родител ите/н астой ни ците и/или най-краткото време за достигане до 
училището.
(2) При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат и следните 
критерии:
1; дете с трайни увреждания над 50 %;
2. дете с двама починали родители;
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
5. близост до местоработата на един от родителите.
Чл .63. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се 
утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на 
Ьбществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Р°
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(2) Директорът информира началника на регионалното управление на 
образованието за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна 
година.
Чл. 64. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът съсзаповед 
определя училищна комисия, която приема заявления за прием в I и/или в V 
клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва 
критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от 
свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.
(3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в 
срок до началото на учебната година.
Чл. 65. Приемане на ученици в I и/или в V клас над максимално определения в 
училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на 
началника на регионалното управление на образованието по мотивирано 
предложение на директора на училището в срок до началото научебната 
година при спазване на разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите 
и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното 
0'Сигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за 
Личностно развитие.
*$л. 66. (1) Общините изготвят списък на децата, които следва да постъпят в 
групи за предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в срок до 1 март в 
училищата и детските градини на територията им.
Й) в  срок до 15 септември училището изпраща в съответната община 
Сведение за децата, записани в предучилищна група и в I клас към момента.
0 )  В срок до 30 септември общините осъществяват дейности по установяване
нд причините за непостъпване в I клас на ученици от списъка по ал. 1.
й %
Г '  V  .

Постъпване и преместване на ученици

^  Чл. 67. (1) Преместване на ученик е всеки случай на постъпване в друга 
йаралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 
ЗЗПУО.

* (1) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.
Чл. 68. (1) Редът и условията за преместване се отнасят за ученици от I до VII 
клас от неспециализираните държавни, общински и частни училища.
Чл. 69. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в 
паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище.
Чл. 70. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и 
държавен план-прием,'които включват:
I. незаетите места;

X  освободените през учебната година места.
(2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на 
Сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

,
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Чл. 71. (1) Учениците може да се преместват, както следва:
1. от I до VI клас - през цялата учебна година;
2. VII - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
Чл. 72. (1) Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения
прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на
РУО.
(2) Не се изисква разрешение на началника на РУО по ал. 1, когато 
приемащото училище е единствено в населеното място.
Чл. 73. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 
12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни 
дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.
(2) Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от родителя/настойника 
и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на 
училището, от което се премества ученикът.
(3) До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал 
ученикът, предоставя на родителя/настойника и/или ученика удостоверение за 
Преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното 
образователно дело на ученика в гимназиален етап.
(4) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване 
|}0дителят/настой н икът и/или ученикът представя получените документи за 
Записване в приемащото училище.
(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със 
заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника 
И/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за 
Ййформирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото 
училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено 
Директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
Чл. 74. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена 
в заповедта на директора на приемащото училище.
Чл. 75. Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни 
програми и проекти, след завръщането си в България продължават обучението 
си във формата на обучение и в училището, в което са се обучавали преди 
участието си, след признаване на завършен клас или етап на училищно 
ббучение или степен на образование и професионална квалификация по 
документи, издадени от училища на чужди държави.
I /О

ГЛАВА III
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Раздел I



Обществен съвет

Чл. 76. (1) С цел 'създаване на условия за активни и демократично 
функциониращи общности към ОУ“Христо Смирненски“ гр.Ямбол се 
създава обществен съвет.
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и 
за граждански контрол в управлението му.
Чл.77. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва 
един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители 
на родителите на деца и ученици от съответната институция
(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, 
свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на 
представителите на родителите и се избират и резервни членове на 
обществения съвет.
(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три 
години.
Чл.78. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти 
годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната 
година.
(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на 
училищата участват поне трима представители на ученическото 
самоуправление.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на 
училището участва и представител на училищното настоятелство.
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители от 
йепедагогическия персонал на институцията, на регионалното управление на 
Образованието, експерти на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска 
Цел и други заинтересовани лица.
Чл . 79. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията 
йа обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя 
ЙСички сведения и документи, необходими за дейността му.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 
обществения съвет за свикването Му.
Чл. 80. (1) Общественйят съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет 
на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на 
програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученическо 
облекло;
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3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 
процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното 
оценяване -  за училищата, и инспектирането на училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета на училището по 
дейности и за размера на капиталовите разходи, както и за отчета за 
изпълнението му за получените средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията 
над плащанията по бюджета на училището;

6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при 

условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните 
комплекти;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на 
дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
11110. дава становище по училищния план-прием;
° 111. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната 
общност. Етичният кодекс се изработва от коисия избрана на педагогически 
сЪвет и утвърдена със заповед на директора. В комисията участват 
Педагогически специалисти, представител от обществения съвет и 
ученическото самоуправление.
(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се 
йръщат с мотиви за .повторно разглеждане от педагогическия съвет. При 
повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и 
взема окончателно решение.
Чл. 81. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на 
Обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на 
образованието и науката.

Раздел II
Педагогически съвет

Чл .82. (1) Педагогическият съвет в училището:
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с 

приложени към нея план за действие и финансиране;
04 2 .приема правилник за дейността на училището;
‘ 3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;
* ;̂5. приема годишния план за дейността на училището;
1~6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
1,[ 7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;



8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и уче-ниците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за 

налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен 

кодекс на училищна-та общност;
15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за 

подкрепа за личност-но развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и 

обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага 
съвместни мерки между учителите цел подобряване на образователните 
резултати;

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

Раздел III 
Директор

Чл. 83 Директорът на училището отговаря за цялостната политика на 
училището и се ръководи от своята длъжностна характеристика.
Чл. 84 (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната 
дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с 
държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 
Учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(2) Длъжността "директор" в училището се заема въз основа на конкурс, 
проведен при условията и по реда на Кодекса на труда и с участието на 
представители на обществения съвет на училището.
01 (3) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността 
‘'Директор" на общинско училище се включват представители на регионалното 
управление на образ9ванието, определени от началника на регионалното 
управление на образованието, на общинската администрация, определени от 
кмета на общината, както и представител на обществения съвет.

(4) Директорът е педагогически специалист.
(5) Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с 

придобитото образование и професионална квалификация, заемат длъжности в 
системата на предучилищното и училищно образование и изпълняват 
функции, свързани с:
‘ 1. обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно 

развитие на учениците.
2. управлението на училището.
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(6) Педагогически специалисти са учителите, възпитателите, 
педагогическият съветник, треньорите по вид спорт.

(7) Педагогически специалисти по ал.2 са директорът на училището и 
заместник-директорите, които изпълняват норма на преподавателска работа.

(8) Функциите, правомощията, професионалните профили, длъжностите и 
необходимата за заемането им професионална квалификация, както и 
условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им 
развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително 
критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят 
с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 6

(9) Директорът, като орган на управление и контрол на общинско училище, 
изпълнява своите функции като:

1. организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, 
възпитание и социализация в институцията;

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни 
стандарти;

3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с 
началника на регионалното управление на образованието -  за институциите, 
прилагащи системата на делегиран бюджет от началника на регионалното 
управление на образованието;

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез 
изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с 
оГлед внасянето на подобрения в работата на институцията;

5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и 
Утвърждаване държавния и допълнителния план-прием;

6. контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците от 
институцията, подлежащи на задължително обучение и с организирането и 
изпълнението на приема;
и - 7. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас и за 
степен на образование;
' '8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно 
разписание на длъжностите;

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите 
специалисти и с непедагогическия персонал в институцията, в съответствие с 
Кодекса на труда. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в 
Регионалното управление по образованието в тридневен срок от 
овакантяването им;
и: 11. организира ефективното управление на персонала като създава условия 
За повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие 
на педагогическите специалисти;
> Г  ;■ *у 4 .

И< .

29



12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при 
необходимост организира изработването на план за методическа и 
организационна подкрепа;

13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно 
разпореждане с бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия 
орган, информира педагогическия съвет, социалните партньори и обществения 
съвет;

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на 
документите;

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на 
проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и 
предписанията им;

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически 
специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти 
и непедагогическия персонал;

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна 
среда за обучение, възпитание и труд;
1:ч 19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база 
на институцията като създава подходяща организация с цел ефективно 
изпълнение на задълженията;
^  20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации 
^Общности;
съ21. координира взаимодействието със социалните партньори и 
заинтересовани страни;
Лл 22. представлява институцията пред органи, институции, организации и 
лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на 
Дейност, в съответствие с предоставените му правомощия; 
п* 23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по 

чл. 347 от ЗПУО.
Чл. 85. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директора на училището могат да се 
оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление 
по образованието;
с- Комисия за управление на качеството
Чл. 86. (1) Комисията за управление на качеството на образованието е 
йомощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на 
училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в 
училището.
! (2) Комисията по управление на качеството се състои от Председател и 

членове -  от 3 до 7, с мандат до 3 години.
Зй:1. Председателят: - организира, контролира и отговаря за цялостната 
дейност на комисията; - представлява комисията, там където е необходимо; -
ЛИ
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участва в срещи на ръководството, на които управлението на качеството е част 
от дневния ред; - председателства заседанията на комисията; - контролира и 
отговаря за правилното водене и съхраняването на доказателствения материал 
до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището.

2. Членовете на комисията:
- разработват годишен план за действие на комисията за управление на 

качеството на образованието;
- разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания 

към тях; - разработват бланки за доказателствения материал -  чек-листове, 
протоколи, справки, въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването;

- провеждат процедурите по самооценяване;
- събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал;
- разработват материали за проучвания (вкл. онлайн) и провеждането им;
- предлагат теми за обучение на учителите и служителите във връзка със 

самооценяването;
- разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада;
- анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от 

подобряване на качеството;
01 - разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на 
Училището приоритети за следващото самооценяване.
д' (3) Съставът, структурата и функциите на комисията по управление на 
качеството се приемат от педагогическия съвет по предложение на директора.

(4) Комисията се свиква и заседава веднъж в годината и при необходимост. 
к' (5) Приема свой Правилник. Правилникът се утвърждава със заповед на 
директора.
Чл. 87. (1) Комисията има следните задължения:
и> 1. да определи процедурите по самооценяване, които ще се ползват и ги 
документира;

2. да определи формата и съдържанието на доказателствения материал - чек- 
листа, протоколи, въпросници, анкети и др., да проведе проучвания във връзка 
с установяване качеството на обучение и образование; 
с: 3. да разработи формати за проучвания;

4. да проведе процедурите по самооценяване;
5. да осигури и класифицира доказателствен материал - набирането на 

Надеждни, проверими и достоверни данни;
6. да оцени равнищата на показателите;
7. да изготви доклад с резултатите от самооценяването;
8. да анализира получените данни и идентифицира областите, нуждаещи се 

от подобряване на качеството;
9. да предложи на ръководството на училището мерки и дейности за 

подобряване на качеството на дефинираните области;
10. да предложи на директора на училището план за обучение на учителите 

и  служителите във връзка със самооценяването.
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Раздел IV Органи за съуправление 
Общо събрание

Чл. 88. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в 
училището.
(2) Ред за работа на Общото събрание - Общото събрание на работниците и 
служителите само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, 
от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една 
десета от работниците и служителите.
(3) Общото събрание 6 редовно, ако на него присъстват повече от половината 
от работниците и служителите.
(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с 
обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в Кодекса, в друг закон 
или в устав не е предвидено друго.

Ученически парламент /съвет/

Чл. 89. (1) Ученическият парламент към ОУ”Христо Смирненски” е форма на 
ученическото самоуправление на ниво училище, чрез която учениците 
участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.
(2) Ученическият парламент има свои представители на ниво паралелка в 
училището, която съдейства за даването на мнения и предложения за 
училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните 
Учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас.
(3) Съставът на ученическия парламент се определя от неговите участници в 
зависимост от броя на учениците в училище.
' ■ 1. Ученическия съвет на паралелка се избира по времена часа на класа, чрез 
Ьткрито или тайно гласуване. Учениците от паралелката дават предложения за 
техни съученици, след което се гласува за всяко предложение поотделно. 
Трима от учениците, които са получили най-много гласове влизат в състава на 
ученическия съвет на паралелката-Числеността му е минимум трима ученика.

2. Ученически съвет на училището включва по един представител на 
ученическите съвети на паралелките от съответния клас, избран от тях. 
Числеността му е равна на броя на класовете в училището, допълнен до 
нечетно число.
(4) Функциите и дейността на ученическия парламент се определят с 
Правилника на училището по предложение на учениците.
^  1. Ученическия съвет на паралелката:

- участва при изработване на годишния план на часа на класа за отделната 
паралелка

‘ - Организира провеждането на дейностите на паралелката 
^  - Координира дейностите с други класове в общоучилищните изяви

от
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- Организира и координира работата по проекти на паралелките
- Участва при защита на правата и интересите на учениците от паралелката 

пред класните ръководители, училищното ръковоство, педагогическия съвет и 
родителите.

2. Ученически съвет на училището:
- Утвъждава формите и правилата на ученическо самооправление в 

училището
- Прави предложения пред директора и педагогическия съвет, относно 

начините на упражняване на правата на учениците
- Мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на 

решения, касаещи училищния живот и ученическата общност
- Посредничи в разрешаването на възничкнали проблеми, свързани с 

организацията и протичането на учебния процес
- Подпомага дейностите на класовете и общоучиищните изяви

Чл. 90. (1) Представителите на ученическия парламент участват с право на 
съвещателен глас в:

1. Заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна 
информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

2. Работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители 
на ученическото самоуправление; Родителски съвети

и

Глава IV Участници в учебния процес 
Раздел I

уч ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
Основни права и задължения

Чл. 91. (1) Децата, съответно учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна 

<феда;
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 библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 
Задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
*к 8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на 
образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;
10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително 

за избираемите и за факултативните учебни часове;
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11. 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;

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното 
самоуправление при из-разяване на мнението си по въпроси, които пряко ги 
засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
(2) Учениците участваТг в училищния живот и в организационното развитие на 
училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво 
паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение 
на учениците.
(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, 
определени от Минис-терския съвет.
Чл. 92. (1) Учениците имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да 

допринасят за развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не 

прилагат физическо и психическо насилие;
" 4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на 
училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с 
облекло и във вид съгласно изискванията на учи-лищния правилник;
>г 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи 
изделия, алкохол и нар-котични вещества;('У •
^  6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на 
повишена опасност;
Ги 7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
;; 8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти 
ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
' 9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
^  10. да спазват правилника за дейността на институцията;

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното 
протичане на учебните часове;
л< 12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
(2) Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и други 
йрава и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на 
този закон

Раздел II ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Сп Общи положения
Чл. 93. (1) Учителите и директорите, изпълняват норма преподавателска 
работа, са педагогически специалисти.

Права и задължения
Чл. 94. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:
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;

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния 

процес съобразно принципите и целите, определени в този закон;
3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската 

градина, училището или центъра за подкрепа за лич-ностно развитие;
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на 

служебните си задълже-ния;
5. да повишават квалификацията си;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в 

съответствие с държавните образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на 

образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите 

^  участници в предучи-лищното и училищното образование и да сътрудничат и
партнират със заинтересованите стра-ни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 
организационно развитие на съответната институция и специфичните 
потребности на децата и учениците, с кои-то работят с цел подобряване 
качеството на образованието им.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 
родителите, ад-министративните органи и обществеността.
(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите 
специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и 
главният счетоводител от държавните и общинските детски градини и 
училища и от центровете за подкрепа за личностно развитие имат право на 
представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, 
Опреде-лени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката 
съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното 
Ьблекло се осигуряват .от бюджета на съответ-ната институция.
(5) Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 
местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях 
разходи за транспорт от местожи-веенето им до местоработата и обрат-но или 
за наем по месторабота при условия и по ред, определени в наредба, издадена 
6т министъра на образованието и науката съгласувано с ми-нистъра на 
фйнансите.
(6) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически 
специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали 
длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция 
На бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното

• Образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от 
кодекса на труда -  в размер на 10 брутни работни заплати.у V .

€1 .
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Чл. 95. (1) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически 
специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по 
смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 -  7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и 
ученици, с които работи в детската градина или в училището, ако това 
заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със 
средства от училищното настоятелство.
(2) Педагогически специалист няма право да' участва при изготвяне и 
оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни 
работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу 
заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците.
(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият 
специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно 
обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и 
учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или 
подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 -  7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца 
и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият 
специалист е работил в детската градина или училището в същия период.
(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава 
Декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит 
срещу заплащане от тях или от родителите им.
(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване 
на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно 
съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност 
по реда на Кодекса на труда.
0 ДА ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ
•" ДА ПРИДРУЖАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ОТ СЕЛЕТО 
Й ОБРАТНО ПО ГРАФИК ИЗГОТВЕН ОТ ЗДУД И УТВЪРДЕН ОТ
Ди р е к т о р а  с  н е г о в а  з а п о в е д , в  н е я  с е  п о с о ч в а т  и
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КОИТО ТЕ ИМАТ КАТО 
ЙРИДРУЖАВАЩИ ПЪТУВАНЕТО УЧЕНИЦИ.
у  I  

 ̂ '

по РАЗДЕЛ III. ПОДКРЕПА  ЗА Л И Ч Н О С ТН О  РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 
И У ЧЕН И Ц И ТЕ
Чл. 96. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и 
доставчиците на 
социални услуги.
(2) Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:
1* подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
2. изграждане на позитивен организационен климат;
3; утвърждаване на позитивна дисциплина;
4. развитие на училищната общност.
(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на
И
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условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на 
загриженост между всички участници в процеса на образование.
(4) При работата с децата и с учениците училището основава дейността си на 
принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, 
гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за 
проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на 
добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
(5) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа 
на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от 
тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, 
определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование.
Чл. 97. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се 
приема с решение на педагогическия съвет, одобрявва се от обществения 
съвет, настоятелството и ученичесия съввет на първите им заседания в 
началото на всяка учебна година.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и 
сЬ поставя на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
Чл. 98. (1) На децата и учениците в училището се предоставя подкрепа за 
личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и 

* социална среда за развиване на способностите и уменията им.
(?) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 
индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. 
(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището работят 
психолог, логопед и ресурсен учител.
Чл. 99. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.
(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където са детето и 
ученикът -  в училището и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В 
случаите по чл.111, ал.1, т.1 от ЗПУО -  в домашни или в болнични условия.
Чл. 100. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2, допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;
ЗС допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 
редовните учебни часове;
4. консултации по учебни предмети;.
5. кариерно ориентиране на учениците;
6. занимания по интереси;
% библиотечно-информационно обслужване;
8, грижа за здравето;
9. поощряване с морални и материални награди;| •*>
П\
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10. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение;
11. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 
затруднения;
12. логопедична работа.
(2) Общата подкрепа се осигурява училището и центровете за подкрепа за 
личностно развитие.
Чл. 101. Екипната работа между учителите и другите педагогически 
специалисти включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при 
работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на 
педагогическите подходи.

. Чл. 102. Кариерното ориентиране в училището включва взаимно допълващи се 
дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и 
проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и 
осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка 

^  между училището и пазара на труда.
Чл. 103. Заниманията по интереси се организират за развитие на 
способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на 
дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 
^Лобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на 
умения за лидерство.
Чл. 104. Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез 
училищна библиотека и гарантира свободен достъп до информация на 
учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и в 
глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за 
търсене и ползване на информация.
Чл. 105. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на 
децата и учениците до медицинско обслужване и програми за здравно 
образование и за здравословен начин на живот.
Чл. 106. (1) Децата и учениците в училището се поощряват с морални и с 
Материални награди за високи постижения в образователната дейност, в 
Сниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната 
Общност при условия и по ред, определени с държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование.
(2) Министърът на образованието и науката може да учредява национални 
награди за децата и учениците.
(3) Началникът на регионалното управление на образованието и кметът на 
Общината със заповед може да учредяват регионални, съответно общински 
награди на децата и учениците.
(4) В уч илището са учр ед ени с решение на педагогическия съвет и със 
заповед на директора награди за децата и учениците:
□награда „Волов” в категория: „Ученик на годината”;
рюбилеен почетен знак;;
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(5) За отличен успех, 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. похвална грамота;
2. книги или други предмети;
(6) Награждаването се извършва по предложение на класен ръководител, 
учител, от директора на училището на специално организиран за целта форум. 
Чл. 107. (1) Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и 
насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 
поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на 
всички участници в образователния процес.
(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и 
насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се 
самостоятелно и включват:
1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в 
паралелката;
2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и 
интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във 
факултативните часове;
3. партньорство с родителите;
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на 
училищната общност.
(3) При регистрирана форма на тормоз се прилагат единни правила и 
процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния 
тормоз между учениците, разписани в Училищния механизъм за 
противодействие на училищния
тормоз.

^  Единни училищни правила

Единните училищни правила са създадени във връзка с прилагане на 
Механизма за противодействие на училищния тормоз в ОУ „Христо 
Смирненски“ гр.Ямбол. Те са неизменна част от превантивните дейности, 
Които се предприемат на ниво училище. Тяхната цел е прилагане на цялостен 
училищен подход за недопускане на тормоз и прояви на насилие сред 
учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията на такива.
Правилата са разработени на база на:
направената оценка и анализирането на проблема, свързан с наличие и прояви 
на тормоз сред учениците;набраните предложения от страна на ръководството 
на училището, класовете, учителите, непедагогическия персонал;
Правилата съблюдават следните принципи:
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1. Нетолериране и нетърпимост на тормоза и насилието в ОУ „Христо 
Смирненски“ гр.Ямбол.
2. Ангажираност от страна на всички възрастни в училище.
3. Стремеж към формиране на училищна общност, култура на социално 
компетентно поведение от страна на всички участници в училищния живот и 
взаимно уважение.
4. Строги граници, които индикират неприемливото поведение, водещо към 
прояви на тормоз и насилие и прилагане на съответни мерки при 
преминаването на тези граници.

Правилата гласят следното:
1 .В ОУ „Христо Смирненски” гр.Ямбол всички участници в училищния живот 
се уважават взаимно (ученици, учители, ръководство, родители, 
непедагогически персонал).
2. Всички поддържат позитивен психологически климат и конструктивни 
отношения в дух на взаимно разбиране, сътрудничество и толерантност.
3. Всички изпълняват съвестно и отговорно своите конкретни ангажименти по 
превенцията и справянето с училищния тормоз.

Настоящите правила регламентират задълженията на всички служители, 
свързани със случаите на тормоз. Те са част от превантивните дейности, които 
се предприемат на равнище училище.
Задължения на учениците:
1. Учениците спазват Правилника за вътрешния редв училището.
2. Учениците активно участват в изграждането на толерантни 
взаимоотношения и допринасят с поведението си за изграждането на 
училищната общност.
3. Учениците не толерират насилието и тормоза и незабавно информират за 
наличие на подобни прояви.
Правила на поведение и ценности в класа:
1. Учениците да се явяват в училище 10 минути преди започване на учебните 
занятия.
2. Да не отсъстват от училище без уважителна причина.
3. Учениците нямат право да напускат сградата и двора на училището без 
разрешението на учител.
4. Да се явяват в училище в прилично и чисто облекло.
5. Да не се ползват по време на час мобилни телефони.
6. Да спазват необходимата хигиена в класната стая и да пазят материалната 
база в училището.
7. Да бъдат отговорни за постъпките и действията си.
8. Да постъпват с другите така, както искат останалите да се държат и 
постъпват с тях.
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9.Да уважават съучениците си и не прилагат физическо насилие/ритане, 
блъскане, удряне/ и психическо насилие/груби и вулгарни думи, обиди/. 
Ю.Учениците да информират учителите за нередности от всякакъв характер.
11 .Да бъдат любезни и учтиви. Да помагат на съучениците си и всички заедно 
да работят за общото добро.
12.Подходящо да отбелязват националните и християнските празници.

Задължения на персонала:
Училищен координационен съвет в ОУ"Христо Смирненски" гр.Ямбол:
1. Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на 
равнище училище.
2.0бобщава резултатите от оценката на тормоза в началото и в края на 
учебната година и запознава заинтересованите страни с обобщените резултати. 
3.Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване 
на случаите на тормоз.
4.Прави мотивирани предложения до директора за подобряване на работата. 
Училищен психолог:
1 .Член е на Координационния съвет за противодействие на тормоза.
2. Съдейства на класните ръководители при извършване на оценката на 
тормоза в училище.
3. Участва в екипите за работа по случай.
4. Разговаря с ученици, родители и служители при съмнения или оплаквания в 
случай на тормоз.
Класни ръководители:
В началото и в края на учебната година извършват оценка на тормоза между 
учениците в класа по методика, определена от Координационния съвет.
1 .Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.
2 .Инициират приемането на правила и ценности на равнище клас, които 
поставят на видно място в класната стая.
3. В плана на класа планират провеждането на дейности, свързани с 
формирането у учениците на нагласи и социални умения, недопускащи 
насилие.
4. Информират родителите в началото на всяка учебна година за училищната 
политика за противодействие на тормоза, както и за приетите Единни правила 
за действие в случаи на тормоз сред учениците.
5. Информират родителите при всяка проява на тормоз, в които детето им е 
участник и за предприетите от училището мерки.
6. Информират родителите при съмнение за проява на тормоз от или към 
тяхното дете.
Всички учители в ОУХристо Смирненски" гр.Ямбол:
1.Включват темата за насилието и тормоза в учебни часове, при които това е 
възможно.
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2. Поощряват и поведение на сътрудничество и взаимопомощ между 
учениците.
3. Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за 
случаи на тормоз между учениците.
4. При наличие на тормоз между учениците информират класен ръководител, 
психолог и ръководство.
Непедагогически персонал:
1. Полагат грижи за предотвратяване на прояви на насилие и тормоз в 
училищни помещения, за които отговарят.
2. Познават основните принципи на действие в ситуации на тормоз и ги 
прилагат.
Процедура за информиране и съобщаване на случаи на тормоз:
• Всеки класен ръководител договаря с учениците си от класа форми и начини 
за съобщаване на случаи на тормоз в класа
• Психологът в началото на учебната година, информира всички ученици за 
необходимостта от своевременно уведомяване на класен ръководител при

ч-'/ наличие на тормоз в училище
• Всеки ученик, станал свидетел или участник в случай на тормоз, информира 
своевременно учители или служители, намиращи се в близост до мястото на 
случилото се
• Всеки учител и служител, наблюдавал случай на тормоз, е длъжен незабавно 
да информира училищното ръководство
Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на тормоз 
Всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация на тормоз или за 
която е получил сигнал /от ученик, родители ли друг служител от училището/ 
е длъжен да се намеси, за да прекрати ситуацията на тормоз.
Действия в случаи на тормоз:
Учителят или служителят регистрира ситуацията,съответстваща на нива две 
или три според Класификацията на формите на тормоз и предприемане на 
съответните действия в Дневника със случаи на тормоз.
Детето, упражнило тормоз, описва ситуацията.
За изясняване на случая и обстоятелствата, децата-наблюдатели описват 
ситуацията.
Свиква се училищен координационен съвет.Училищният координационен 
съвет уведомява при необходимост чрез училищното ръководство 
МКБППМН, Полицията, отдел „Закрила на детето“.Училищният 
координационен съвет създава процедура за откриване и работа по случай с 
детето, упражнило тормоз.
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Първо ниво - 
нарушаване на 
правилата

Действията се предприемат от 
класния ръководител, заедно с 
родител, като се предприема 
педагогическа работа -  
индивидуално, за група ученици или 
за целия клас. При повторение на 
насилственото поведение или ако 
един и същ ученик е тормозен 
нееднократно, тогава се 
предприемат действия, предписани 
за ситуации от нива две или три

Ситуациите от 
първо ниво не се 
документират

1 .Откриване на ситуация 1 
подборно информиране за 
от всички участници. 2.Пр 
ситуацията и успокояване 
участници. З.Уведомяване
4. Консултации-предприем 
индивидуални разговори с
5. Мерки и действия от стр 
ръководител за намиране 1
6. Мониторинг на предпри 
действия.

Второ ниво- 
повтаряне на 
едни и същи 
нарушения на 
правилата или 
с по-сериозни 
последици

п-'х;Х>УГ<; , : . .

Действията се предприемат от 
класен ръководител, училищен 
психолог, представител на 
Координационния съвет, директор и 
родител. КС прави оценка на риска 
и се инициира индивидуална работа 
по случая.

Ситуацията се 
документира в 
Дневник за 
регистриране на 
случаите на тормоз.

1 .Откриване на ситуацият
2. Прекратяване на ситуащ 
успокояване към всички у
3. Уведомяване на ОЗД и!\ 
преценка. Уведомяването 
задължително и незабавнс 
сексуален тормоз. 4.Уведс 
родител. 5.Консултации. 6 
действия-работа на КС. 
предприетите мерки и дей

Трето ниво -  
злоупотреба 
със сила и при 
екстремни 
ситуации, в 
които
съществува 
опасност за 
живота

Незабавно се уведомява ОЗД и/или 
органите на полицията. Действията 
се предприемат от директор заедно с 
КС със задължителното участие на 
родител и компетентни власти - 
ОЗД, полиция, центрове за социална 
работа, здравни центрове и др. 
Отговорът на училището може да 
включва насочване към МКБППМН 
и полицията, ОЗД и общината, 
съставяне на протокол за тормоз и 
възстановяване на щетата, 
включване на учениците в 
допълнителни програми, насочване 
к

Ситуацията се 
документира в 
Дневника за 
регистриране на 
случаите на тормоз. 
Предприема се 
интензивна работа, 
включваща всички 
участници, оценка 
на потребностите и 
план за действие и 
се инициират 
процедури в 
съотвтствие със 
закона.

1 .Откриване на ситуация 1 
незабавно уведомяване на 
органите на полицията. 2.1 
на ситуацията и успокоявг 
участници. З.Уведомяване 
4,Консултации -  индивид; 
разговори с участниците.: 
действия от страна на КС, 
работа по случая и насочв. 
служби и/или услуги от ст 
директора. б.Мониторинг 
предприетите мерки и дей

Чл. 108. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и 
преодоляване на проблемното поведение се определят от училището в 
зависимост от всеки конкретен случай може да включват една или повече от 
следните дейности:
Ь  обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 
възникнал проблем



и получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;
3. консултиране на детето или ученика с педагогически съветник;
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 
социалните
умения за общуване и решаване на конфликти;
5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите 
потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 
(наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал.1, т.1-7 се 
определят с
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 109. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и 
прифизически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 
среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически 
материали, методики и специалисти;
4. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и 
ученици:
X. със специални образователни потребности;

2. в риск;
3. е изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за 
допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за 
подкрепа на детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по 
ал.2, т.1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.
(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от 
училището, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от 
специализирани обслужващи звена.
Чл. 110. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 
индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за 
личностно развитие в училището.
(2) Екипът по ал.1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл.239, ал.1, т.1.
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на 
директора за определено дете или ученик по чл.239, ал.2.



(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се 
включва психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може 
да се включват и други специалисти, както и представители на органите за 
закрила на детето и на органите
за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, 
а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на 
приобщаващото
образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 111. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:
1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, 
свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за 
тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 112. (1) Към регионалните центрове за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование се създават регионални екипи за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности.
(2) Екипът по ал. 1:
1. въз основа на оценките на екипите по чл.240, ал.1 предлага на директора на 
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да 
одобри или да не одобри
предоставянето на допълнителна подкрепа по чл.239, ал.1, т.2 — 4 на децата и 
учениците със специални образователни потребности;
2. въз основа на заявление на директора на училището извършва оценка на 
индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и 
учениците със специални образователни потребности, когато не може да се 
формира екип по чл.240, и предлага на директора на регионалния център за 
подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не 
Одобри предоставянето на допълнителна подкрепа;
3. организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и 
учениците със специални образователни потребности при несъгласие на 
родителя с оценката по чл. 241, т.2 или с предложената допълнителна 
подкрепа и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на 
процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри 
предоставянето на допълнителна подкрепа по чл.239, ал.1, т.2-4 на децата и 
учениците със специални образователни потребности;



4. извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със 
специални образователни потребности след заявление на родител за насочване 
за обучение в специалните училища по чл.44, ал.1, т.1 от ЗПУО;
5. подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
6. предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа 
подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни 
потребности на училището;
7. информира родителите за възможностите за продължаване на образованието 
или за придобиване на професионална квалификация на учениците със 
специални образователни потребности след VII;
8. извършва преценка за обучението на ученика по чл.111, ал.5 от ЗПУО;
9. отлага по обективни причини от задължително обучение в I клас деца със 
специални
образователни потребности, но за не повече от една учебна година;
10. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен 

^  стандарт за приобщаващото образование.
(4) Методическа подкрепа може да се предоставя от екипи на училището, от 
центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на 
приобщаващото образование,
както и от висши училища, в зависимост от конкретните потребности.
Чл. 113. (1) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната 
подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото 
Образование.
Чл. 114. (1) Училището се задължава да приема деца и ученици със специални 
образователни потребности.
(2) В подготвителна група и в паралелка в училище може да се обучават до три 
Деца и ученици със специални образователни потребности.
Чл. 115. (1) Обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности в училището задължително се подпомага от ресурсен учител 
съобразно потребността на детето и ученика.
(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на децата и 
учениците със специални образователни потребности, от вида на подкрепата и 
от броя часове за ресурсно подпомагане при условията на държавния 
образователен стандарт за приобщаващото образование.
(3) В плана за подкрепа на детето и ученика може да бъде определен и 
помощник на учителя.
(4) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 116. (1) По изключение, когато целите на образованието не могат да бъдат 
постигнати по друг начин за подкрепа и обучение на деца и ученици, за които 
оценката по чл.190, ал.З, т.1 и 2 от ЗПУО е установила, че съобразно 
образователните им потребности
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може да се обучават в център за специална образователна подкрепа или в 
специални групи след заявено желание на родителя и становище на 
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, 
по предложение на екипа по чл.188 о т 3 П У О в училището може да се 
организират специални групи.
(2) Обучението на учениците по ал.1 се организира при условията на чл.44, 
ал.З от ЗПУО.
Чл. 117. (1) За подпомагане на обучението на деца и ученици, за които 
оценката по чл.190, ал.З, т.1 и 2 от ЗПУО е установила, че съобразно 
образователните потребности може
да се обучават в център за специална образователна подкрепа, по предложение 
на екипа по чл.188 от ЗПУО / чл.240 от ПДУ/ в училището, съответно на екипа 
по чл.190 от ЗПУО може да се организират и изнесени паралелки и групи на 
деца и ученици от училището в центрове за специална образователна 
подкрепа, както и в социалните услуги в общността.
(2) Групите и паралелките по ал.1 се организират със заповед на директора на 
съответния център за специална образователна подкрепа по предложение на 
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 
след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
(3) Групите и паралелките по ал.1 се организират в социалните услуги в 
общността със заповед на кмета на общината по предложение на регионалния 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след 
разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
(4) Насочването на децата и учениците за обучение в групите и паралелките по 
ал.1 се извършва след заявено желание на родителя и след становище на 
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 
по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската 
градина или училището.
(5) Предложенията по ал.2 и 3 могат да се правят до 15 септември на 
съответната учебна година за първия учебен срок или до началото на втория 
учебен срок на съответната учебна година.
(6) Обучението на децата и учениците в групите и паралелките по ал. 1 се 
осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с 
Изискванията на чл.95 от ЗПУО.
(7) За извършеното обучение по ал.6 директорът на съответния център за 
Ьпециална образователна подкрепа изготвя доклад-оценка за всяко дете или 
ученик по реда и условията на държавния образователен стандарт за 
приобщаващото образование.
(8) Докладът-оценка по ал.7 се изпраща на директора на училището по ал.1, от 
което е насочено детето или ученикът за издаване на удостоверение за 
завършен клас.



(9) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите 
по ал.1 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование.

Раздел IV
Санкции на учениците

Чл. 118. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в 
нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на 
училището, както и при допускане на отсъствия по неуважителни причини, 
след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната 
мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да 
се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 
може да го отстрани до края на учебния час, като:
1. При отстраняване на ученик в дневника на класа се отбелязва отсъствие по 
неуважителни причини, а в графата за забележки се посочва причината.
2. Веднага след приключването на учебния час, учителят, отстранил ученика, 
уведомява родител или настойник на ученика, както и класния ръководител на 
паралелката.
3. Отстраненият ученик е длъжен в остатъка от учебния час да бъде в 
игротеката под контрола на дежурен учител от ГЦО, където да изпълнява 
самостоятелно поставени от преподавателя задачи.
4. След края на часа ученикът се връща в клас.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 
нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато 
състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от 
училище до отпадане на основанието за отстраняването му, като:
1. Учителят, отстранил ученика от училища, е длъжен да уведоми негов 
родител или настойник.
2. Ученик, за когото няма писмено съгласие от родител или настойник за 
самостоятелно придвижване от вкъщи до училище и обратно, изчаква 
пристигането на родител във фоайето на училището.
3. При отстраняване на ученик в дневника на класа се отбелязва отсъствие по 
неуважителни причини, а в графата за забележки се посочва причината.



(4) Веднага след приключването на учебния час по ал.2 или след 
отстраняването на ученика по ал.З се предприемат дейности за мотивация и за 
преодоляване на проблемното поведение на ученика.
(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 
преодоляване на проблемно поведение.
Чл. 119. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" 
може да прилага, когато това не противоречи на чл.104 от ДОС за организация 
на дейностите в училищното образование и на чл.208 от ПДУ.
(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 
обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(3) Мерките по чл.199, ал.2 и 3 от ЗПУО, както и санкциите "предупреждение 
за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се 
налагат на учениците в класовете от началния етап.
(4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма 
в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни 
нарушения.
(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 
увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
Чл. 120. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една 
санкция по чл.199, ал.1 от ЗПУО. Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО се 
налагат независимо от санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО.
(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и 
обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и 
възрастовите и личностните особености на ученика.
Чл. 121. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", 
"предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго 
училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 
обучение" са наложени до 3 учебни дни преди края на втория учебен срок, те 
влизат в сила от началото на следващата учебна година.
Чл. 122. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в 
същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено 
предложение на класния ръководител, а всички останали санкции -  със 
заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл.199, ал.З от ЗПУО се налага със заповед на директора.
Чл. 123. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл.199, 
ал.1 от ЗПУО директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по 
чл. 199, ал.1, т. 3 -  5 от ЗПУО -  и съответните териториални структури за 
закрила на детето.
(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява 
от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният 
ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.



(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде 
изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с 
конкретното нарушение.
Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на 
педагогически съветник.
(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази 
мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при 
условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за 
приобщаващото образование.
(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл.199 от ЗПУО се 
определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование.
Чл. 124. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 
предложението по чл. 203, ал.1 от ЗПУО и чл.252, ал.1 от ПДУ.
(2) В заповедта по ал.1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за 
налагането й.
(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на 
родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго 
училище" -  и на началника на регионалното управление на образованието.
(4) Заповедта по ал.1 може да се оспорва по административен ред пред 
органите по чл.259, ал.2, т. 5 от ЗПУО.
(5) Заповедта по ал.1 може да се обжалва при условията и по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 125.(1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в 
бележника за кореспонденция на ученика.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", 
продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, 
определени със заповед на началника на регионалното управление на 
образованието.
(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в 
друго училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна 
форма в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава 
бт правото да получава стипендия за отличен успех.
(4) При налагане на мярката по чл.199, ал.2 от ЗПУО ученикът няма право да 
напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При 
изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за 
повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.
Чл. 126. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, 
или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга 
паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да 
продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика.



Чл. 127. (1) Санкции могат да се налагат и при допускане на отсъствия по 
неуважителни причини:
1. забележка за 5 до 15 неизвинени отсъствия;
2. предупреждение за преместване в друго училище до края на учебната 
година за над 15 неизвинени отсъствия;
3. преместване в друго училище за повече от 20 неизвинени отсъствия;
(2) Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини може да 
бъде удостоверено с: медицинска бележка, уведомително писмо от родител 
или настойник или документ от спортния клуб, в който членува.
1. за уважителни се зачитат отсъствията до 3 учебни дни по семейни причини 
в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на 
писмена молба от родителя;
2. за уважителни се зачитат отсъствията до 7 учебни дни в една учебна година 
с решение на педагогическия съвет училището въз основа на писмена молба от 
родителя;
(3) Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е 
неизвинено отсъствие.
(4) Закъсненията до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини__
се считат за един учебен час отсъствие по неуважителни причини.
(5) Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със СОП не се 
отразява на формирането на срочна оценка.
(6) За допуснати отсъствия по чл.127, ал. 1 от ЦДУ класният ръководител 
своевременно уведомява писмено родителя или настойника на ученика и 
дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене на ученика за 
извършеното нарушение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
• 1, 1. /1/ Правилникът на ОУ „Христо Смирненски” -  гр. Ямбол е

разработен на основата на ЗПУО и на база на подзаконови нормативни актове 
за системата на образованието.
/2/ Правилникът е задължителен за спазване от всички физически и 
юридически лица, които имат сключени договори с училището, учениците и 
родителите.

• 2. Правилникът е приет на заседание на ПС, с протокол 10/01.09.2017 г.
• /  3. При съществени промени на законови и подзаконови нормативни

актове за системата на образованието, настоящият Правилник се актуализира.
• 4. Предложения за промяна в действащия правилник могат да направят 

директорът, преподавателите, председателят на УН.
• 5. Правилникът се публикува на сайта на училището. Класните 

ръководители в часа на класа запознават специално учениците с разпоредбите 
На глава четвърта, а родителите на първа родителска среща.
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• 6. За изпълнение на настоящия правилник се подготвят съответните
план-графици и други документи от лица и комисии, определени от директора 
на училището и утвърдени на заседание на ПС.


