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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият Правилник е изработен на основание чл. 263, ал.1от
Закона за предучилищното и училищно образование, Наредба №4 /
30.11.2015 г. за учебния план, издадена от МОН ; Наредба № 3 / 2003 год.
на МОН за системата на оценяване, Наредба № 11 / 2016 г. на МОН за
оценяване резултатите от обучението на учениците , Наредба № 10
/1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование,
Наредба за приобщаващото образование МОН м.11 2017 г., изм. и доп.
2019 г.
Настоящият правилник е съобразен с текстовете на чл. 7 , ал.- 1 и ал.
2 от Закона за закрила на детето и с Етичен кодекс на работещите с деца.
Чл. 1. С този Правилник се определят организацията и участниците
в възпитателно-образователния процес , управлението и финансирането на
училището.
Чл.2.ал.1. Училището е общинско и неговото финансиране се
осъществява от държавния бюджет, чрез общинския бюджет на Столична
община. Допълнителни средства за подпомагане на училището могат да се
набират под формата на спонсорство, дарения , участие в проекти и други
дейности , разрешени от Закона за предучилищното и училищно
образование.
Ал.2. Училището има статут на третостепенен разпоредител с
бюджетни кредити от 01.01.2008 година.
Чл.3. Училището е с правото на юридическо лице и администратор
на лични данни.
Чл.4. Училището осигурява завършване на основно и средно
образование на лица , навършили 16 години, които не се обучават в дневна
форма на обучение, както и лица на 14 години , които поради социални
или семейни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, не
могат да се обучават в дневна форма .
Чл. 5. Училището осъществява дейността си в тясно сътрудничество
с учениците и с техните родители.
Чл.6. Светското образование не допуска налагането на
идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и
дискриминация на основата на пол, възраст, народност и религия.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Чл. 7. Училището създава условия за овладяване на общите
закономерности на човешкото познание, за активна социализация и
развитие на индивидуалните способности и таланти на всеки ученик.
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Чл. 8. Учениците ползват правото си на образование , независимо от
своята възраст , като продължаването на образованието се извършва въз
основа на документ за завършен предходен клас или етап на образование.
Чл.9. Приемът на ученици се осъществява със заявление до
директора на училището и оригинали на документи , удостоверяващи
завършен клас или етап на образование.
Чл.10. /1/ Според съдържанието на учебния план училището дава
общообразователна непрофилирана подготовка със срок на обучение
четири години в гимназиален етап за учениците, започнали обучението си
по силата на Закона за народната просвета до влизане в сила разпоредбите
на Закона за предучилищното и училищно образование и профилирана
подготовка за ученици, които , считано от 2017 / 2018 учебна година
започват образованието си в осми клас , съгласно разпоредбите на Закона
за предучилищното и училищно образование.
/2/ Учениците от гимназиалния етап на образование от
XII ,
записани в учебната 2017 / 2018 , 2018 / 2019 и 2019/ 2020 учебна година
продължават обучението си по разпоредбите на Закона за народната
просвета.
/3 / Учениците от VIII клас, които започват обучението си през
учебната 2020 / 2021 година се обучават съгласно Закона за
предучилищното и училищно образование и по учебен план , съставен на
основание Наредба № 4 / 30.11.2015 г. за учебния план на МОН.
Чл.11. Формите на обучение в 5. Вечерно СУ П. Пенев“ са вечерна ,
индивидуална, комбинирана и самостоятелна форма на обучение.
Чл.12. /1/ Вечерната
форма на обучение е присъствена форма на
обучение, която се организира за лица, навършили 16 години, за
придобиване на основно и средно образование, както и за лица, навършили
14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се
обучават в дневна форма. Вечерната форма е присъствена и при
учениците се организират в паралелки . Обучението във вечерната форма
се осъществява във времето между 17. 00 и 21.30 часа.
Ал./2/ Вечерна форма се организира и за ученици със специални
образователни потребности по индивидуален учебен план, разработен въз
основа на рамковия учебен план за вечерна форма.
Чл. 13./1/ Самостоятелната форма на обучение включва
самостоятелна подготовка и изпити за определяне на одишни оценки по
учебните предмети от училищния учебен план.
Ал./2/ Самостоятелна форма на обучение се организира за :
1. Ученици в задължителна възраст, които по здравосдловни
причини, удостоверени с медицински документ , не могат да се
обучават в дневна форма.
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2. Ученици в задължителна възраст- по желание на ученика или
родителя по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на
експертна комисия към РУО
3. Ученици с изявени дарби
4. Лица навършили 16 години.
Ал./3/ При самостоятелната форма се прилага избран от ученика утвърден
училищен учебен план.
Ал./4/ Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са
организирани в три сесии – една редовна и две поправителни, в рамките на
учебната година. За ученици с не повече от два поправителни изпита се
организира и допълнителна поправителна сесия , но не по-късно от 15.10.
на календарната година.
Ал./5/ За лица , навършили 16 години , които се обучават в самостоятелна
форма , се допуска завършване на два класа в една учебна година, ако са
заявили това свое желание при подаване на заявление за записване.Те
полагат изпити за следващ клас само ако са положили успешно всички
изпити , предвидени за завършване на предходния клас.
Ал./6/ Заявления за самостоятелна форма може да бъде подадено и до 20
учебни дни преди изпитната сесия, определена от правилника на
училището.
Чл.14.ал. /1/ Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1.
ученици, които по здравословни причини, удостоверени с
медицински документ не могат да посещават училище
повече от 30 последователни учебни дни ;
2.
за ученици, които по семейни причини желаят да завършат
в други срокове обучението си за един или повече класове;
3.
за ученици с изявени дарби
4.
За ученици със специални образователни потребности ,
като за тях директорът на училището утвърждава
индивидуален учебен план, чието съдържание се определя
със ДОС за приобщаващо образование
Ал./2/. За учениците в индивидуална форма на обучение се изготвя
седмично разписание на основа на индивидуалния учебен план на ученика
и се утвърждава от директора на училището.
Ал./3/Учебните часове на учениците от индивидуална форма на обучение
се провеждат в училище, във времето между 14.00 часа и 17.30 часа.
Ал./4/ Учениците на индивидуална форма на обучение се вписват в
определен клас и в дневника на съответната паралелка.
Ал./5/ При обучението на учениците със специални образователни
потребности по всеки предмет от индивидуалния учебен план Училищният
екип за комплексно подпомагане съвместно с учителя по съответния
учебен предмет разработва индивидуална образователна програма, която
се утвърждава от директора на училището до 15.09. за всяка учебна година.
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Ал./6/. Знанията и уменията на учениците по ал. 1, т.1 се оценяват чрез
текущи оценки, а на тези по ал. 1, т.2 – чрез писмени изпити.
Ал/8/ Знанията и ученията на учениците по т.4 /СОП/, които не покриват
ДОС / се оценяват с качествени оценки.
Ал./7/ . Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се
определят със заповед на директора на училището.
Чл. 15. /1/Комбинирана форма на обучение се извършва по учебния
план или по индивидуален план за ученици със специални образователни
потребности и/или за ученици с изявени дарби . Комбинираната форма на
обучение е присъствена форма .
/2/ Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията на
вечерна форма и на индивидуална форма на обучение по един или няколко
предмета от училищния или индивидуалния учебен план.
/3/ В комбинирана форма на обучение училището осигурява до 4 учебни
часа за индивидуална работа с учениците по различни учебни предмети от
учебния план на училището.
Чл.16. Ученици, които се обучават във вечерна, индивидуална,
комбинирана и самостоятелна форма могат да променят формата на
обучение при условията и реда на чл. 32 от Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 17 . Училищното обучение се организира в учебни години,
срокове , седмици и часове. Учебната година започва на 15 септември и
приключва според учебния план до влизане в сила на чл. 4 ал /1/ от
Наредба № 4 / 30.11.2015 г. за учебния план на МОН:
1. За учениците V-VІ клас – 34 седмици;
2. За учениците VII -ХІ клас – 36 седмици;
3. За учениците от ХІІ клас – 31 седмици.
Чл. 18. Ал.1. Учебната седмица за учениците дванадесети клас във
вечерна форма на обучение , които се обучават по разпоредбите на Закона
за народната просвета е четиридневна. Сряда е неучебен ден за същите и
се ползва за самоподготовка , консултации с учителите и за организиране
на пробни зрелостни изпити в училище.
Ал.2. За учениците от вечерна форма на обучение, които се обучават
по разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование и
Наредба № 4 / 2015 г. за учебния план на МОН учебната седмица е
петдневна и съвпада с работната седмица.
Чл.19.ал.1. Броят на учебните часове по учебен план във вечерната
форма на обучение е 22 часа седмично в прогимназиален етап , 24 часа за
гимназиалния етап от VIII до X клас, 28 часа за XI и XII клас . Час на
класа е извън тях.
Ал.2./1/ Часът за консултиране на родители и ученици се провежда
веднъж седмично по график , определен от директора и е извън
седмичното разписание.
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/2/ За учениците от самостоятелна форма на обучение се организират
учебни занятия по учебните предмети преди всяка изпитна сесия по
график, утвърден от директора на училището в началото на учебната
година и поставен на видно място в училището, както и в сайта на
училището.
Чл. 20. Учебните часове са по 40 минути, организирани в блокове по
два часа и с междучасие по 10 минути.
 Закъснение до 20 минути за учебен час се регистрира като 1/2
неизвинено отсъствие , над 20 минути като едно неизвинено
отсъствие;
 Неизвинените отсъствия се сумират за срока и за цялата учебна
година, като отчитането им е текущо по седмици.
Чл. 21. /1/ В случаи на възникване на епидемична обстановка при
вирусни и др. заболявания , при обявяване на извънредно положение
учебният процес и/ или специфични протиоепидемични мерки , учебният
процес се организира в електронна среда дистанционно при спазване на
седмичното разписание и организацията на учебното време .
/2/ По ал. 1. се изготвя план за действие при епидемична обстановка,
повишена заболеваемост, заболеваемост на ученици или служители от
училището .
ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Чл. 22. Права и задължения на учителите:
1. Учителят организира учебно-възпитателния процес по учебния
предмет , по който е назначен, проверява и оценява знанията на учениците,
съдейства за пълноценната им интеграция в училищната среда.
2. Учителят има следните права :
 Свободно да определя методите и средствата за провеждане на
образователния процес в условията на присъствено обучение и
в условията на обучение дистанционно в електронна среда ,
като активно използва интерактивни методи на преподаване и
възможностите на информационните и комуникационни
технологии;
 Да участва в оценяването и класирането на проектите на
учебници и учебни помагала по съответния учебен предмет;
 Да получава информация по въпроси , свързани с изпълнение
на служебните му задължения;
 Да използва училищната материално-техническа база за
изпълнение на служебните си задължения;
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4.













 Да участва в в проектна дейност на вътрешноучилищно ниво и
проектна дейност по проекти с финансиране от Европейския
съюз;
 Членува в професионални организации;
 Да дава мнения и предложения по дейността на училището;
 Да получава информация за възможности да повишава
квалификацията си;
 Да участва в процедури по самооценяване на институцията;
 Да получава материални и морални награди за изпълнение на
служебните си задължения;
 На учителите се дължи почит и уважение от страна на
учениците , родителите и персонала на училището.
Учителят е длъжен :
Да изпълнява задълженията си , определени с Кодекс на труда и
Правилника за вътрешния трудов ред на училището,
длъжностната си характеристика и нормативните актове в
системата на предучилищното и училищно образование, както и
изискванията на Етичния кодекс на работещите с деца ;
Да се явява на работа в облекло и във външен вид, съответстващи
на положението му на учител и на добрите нрави;
Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа;
Да не допуска в работата си пряка или непряка дискриминация ,
основана на пол, народност, етническа принадлежност или
религия;
Да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и указанията
/препоръките/ на училищното ръководство и други висшестоящи
органи;
Да идва на работа 15 минути преди започване на учебните часове;
Да попълва редовно задължителната училищна документация –
дневници на паралелките за вписване на взетия материал и
отразяване на отсъствия на учениците, както и при всяко
изпитване , при оформяне на срочни и годишни оценки,
ученически книжки на учениците за вписване нарезултати от
писмени и устни изпитвания , протоколи от проведени изпити ;
Да преподава учебния предмет на книжовен български език, с
изключение на предмети “чужд език” и “майчин език”;
Да опазва живота и здравето на учениците по време на
възпитателно-образователния процес или по време на
извънкласни дейности;
Да не внася в училище оръжие или предмети, които застрашават
здравето и живота на учениците ;
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 Да не пуши и да не употребява алкохол, както в училището, така и
при извънкласни мероприятия, на които присъстват ученици;
 В случай, че получи информация за дете, което се нуждае от
закрила, незабавно уведомява Дирекция „Социално подпомагане“,
Държавна агенция за закрила на детето, МВР / чл. 7, ал. И и ал. 2
от Закон за закрила на детето/
 Провежда консултации с ученици и родители.
 Да уведомява своевременно директора на училището , когато се
налага да отсъства по уважителни причини от работа, за
осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни
часове;
 Да уведомява писмено и на индивидуални срещи родителите за
успеха и развитието на ученика, за спазването на дисциплината,
да ги насочва към форми на допълнителна работа при
необходимост;
 Да се отнася с отговорност към личните данни на учениците ,
които събира, обработва и съхранява във връзка с изпълнение на
служебните си задължения;
 Да спазва правилата на Етичния кодекс на училищната общност ;
5. Учителят няма право :
 Да предоставя образователни услуги на ученици от училището
срещу заплащане , при наличие конфликт на интереси;
 Да нарушава правата на ученика и да унижава личното му
достойнство под каквато и да е форма;
 Да огласява поверителна информация за учениците , която му е
известна;
 Да ползва мобилен телефон по време на учебен час.
Чл. 23. Задължения на учителите като класни ръководители:
 Класното ръководство се определя в началото на учебната година със
заповед на директора;
 Класният ръководител организира и провежда час на класа,
извънкласните дейности с учениците и води задължителната
документация в паралелката- дневник, ученически книжки, лични
досиета, Главна класна книга;
 Следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка,
както и за спазването на училищната дисциплина;
 Анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от
паралелката и предприема превантивни мерки за справяне с тях;
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 Контролира посещаемостта на учебните часове от учениците в
паралелката;
 Осъществява периодични индивидуални срещи
родителите
/настойниците/ на учениците , както и с учениците от паралелката;
 Участва в процедурата по налагани на наказания на ученици от
паралелката при необходимост, както спазва реда, предвиден в Закона
за предучилищното и училищно образование;
 Осъществява постоянна връзка с учителите, които преподават в
паралелката, както и с останалите класни ръководители , с оглед
подобряване на комуникацията учител- ученик;
 Запознава учениците и техните родители /настойници/ с Правилника за
дейността на училището, както и с правата и задълженията на
учениците , упоменати в Закона за предучилищното и училищно
образование, за графика на приемното време на преподавателите;
 В началото на учебната година и след Коледната ваканция инструктира
учениците по безопасни условия на обучение и труд;
 Изготвя и предоставя на родителя характеристика на всеки ученик от
паралелката. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за
основоно образование или дипломата за средно образование.
Чл. 24 .Задължения на дежурния учител :
 Спазва утвърдения от директора график за дежурство;
 Идва 20 минути преди учебните занятия и си тръгва последен, след края
на часовете;
 Следи за времетраенето на учебните часове;
 Докладва на директора за нанесени щети на материалната база;
 Осведомява учениците и учителите за промени в учебната програма за
деня или седмицата.
Чл.25. Ученици са равноправни участници в учебно-възпитателния процес
и участват като партньори в училищното обучение.
1. Ученикът имат право :
 Да избира училището и формата на обучение;
 Да избира предметите от учебния плен от дял Б- ИП и дял В- ФП,
според индивидуалните си интереси и възможностите на училището;
 Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение,
професионално ориентиране и развитие, да бъде насърчаван и
подкрепян ;
 Да бъде обучаван в здравословна и безопасна среда, както ида получава
защита при накърняване на правата и личното достойнство;
 Да използва безплатно материалната база на училището по ред ,
определен от директора на училището за учебно и извънучебно време;
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 Да участва в извънкласни дейности и дейности по интереси , както и в
ученическо самоуправление;
 Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи
постижения и/или принос към общоучилищния живот ;
 Да изказва мнения и да дава предложения във връзка с дейността на
училището;
 Да участва при обсъждане на въпроси, засягащи неговите права и
интереси, включително с присъствието на родител.
 Учениците могат да се преместват в друго училище по време на цялата
учебна година но не по-късно от 30 дни преди завършване на учебния
срок или година при спазване на процедурата от чл.102 ал.1 и чл. 106
ал.1 от Наредба № 10 / 2016 г. за ортганизацията на дейностите в
училищното образование .
2. Ученикът няма право :
 Да отсъства от учебни часове без уважителни причини;
 Да накърнява авторитета и достойнството на учителите;
 Да уронва доброто име на училището в публичното пространство и
пред висшестоящи инстанции ;
 Да създава пречки за нормалното протичане на учебния процес;
 Да употребява алкохол, наркотични вещества и да пуши в сградата на
училището;
 Да използва мобилен телефон по време на учебните занятия;
 Да не носи оръжие и други опасни за здравето и живота на учениците и
служителите предмети.
3. Ученикът е длъжен :
 Да посещава редовно училище;
 Да се явява в училище с облекло и вид, съответстващ на положението
му на ученик и на добрите нрави;
 Да спазва задължителните противоепидемични мерки в случай на
епидемична обстановка;
 Да носи ученическата си книжка и да я предоставя при поискване на
учителите и на директора на училището;
 Да носи ученическата си карта в училище и извън училище;
 При отсъствие по уважителни причини в едноседмичен срок да
представя на класния ръководител съответния документ за извинение на
отсъствията;
 Да пази училищното имущество. При нанесени щети виновното лице ги
възстановява за своя сметка в двуседмичен срок;
 Да изпълнява указанията и препоръките на учителите и класния
ръководител, свързани с оптималното и безопасно протичане на
учебния процес.
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4. За виновно неизпълнение ученикът се наказва съгласно предвиденото в
чл. 199 от Закона за предучилищното и училищно образование със
следните наказания:
 Забележка;
 Преместване в друга паралелка на същото училище;
 Предупреждение за преместване в друго училище;
 Преместване в друго училище до края на учебната година;
 Преместване от вечерна в самостоятелна форма на обучение за лица
над 16 години.
 Когато ученикът се яви в училище с облекло и във вид, който е
нарушение на ЗПУО, както и когато състоянието му не позволява да
участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от
училище, за което класният ръководител уведомява родителя и
директора на училището;
 Когато ученикът пречи на учителя и / или на съучениците си
преподавателят го отстранява до края на учебния час;
 Освен наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към
консултации, педагогическа и психологическа подкрепа от специалист,
допълнително обучение и други дейности с оглед недопускане на
отпадане от училище;
 За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.
 Наказателните мерки са срочни, като срокът на наказание –забележка и
преместване в друго училище са до края на учебната година, а
наказанията – предупреждение за преместване, преместване в друго
училище и преместване в самостоятелна форма на обучение се
определят в заповедта за налагане на наказанието.
6. Наказанието “забележка” се налага със заповед на директора по
писмено предложение на класния ръководител, след изслушване на
ученика. Наказанието може да бъде наложено за допуснати 10
неизвинени отсъствия.
7. Наказанията по чл. 199 , ал.1 т.2- т.5 от ЗПУО се налагат със заповед на
директора след решение на ПС като крайна мярка при тежки
нарушения . При издаване на заповедта се вземат предвит разпоредбите
на чл. 205 от ЗПУО.
8. Преди налагане на наказията от чл. 199 от ЗПУО ученикът се изслушва
и се проверяват фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното
нарушение.
9. За всяка процедура по налагани на санкция и на мярка по чл. 199, ал.2
или 3 от ЗПУО се определя лице, което да докладва за извършеното
нарушение- класният ръководител или учител, който преподава на
ученика.

11

10.При необходимост изкслушването на ученика става в присъствието на
родител или на психолог, педагогически съветник.
11.Преди налагане на наказанията на непълнолетни ученици по чл. 199
ал.1, т.2 – т. 5, задължително се уведомява и съответната териториална
структура за закрила на детето по местоживеене на ученика,
представител на която може да присъства на изслушването с оглед
защита правата на ученика.
12.Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и
упражнява физическо насилие върху тях , свързано с религиозни ,
етнически или полови различия, се наказва съгласно ЗПУО.
13.Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в
личния картон и в характерисктиката на ученика.
14.Наложеното наказание по чл. 199 ал. 1 , т.1 се обявява от класния
ръководител пред класа.
15.При налагане на мярката – отстраняване от училище се се отбелязват
неизвинени отсъствия.
16.При налагане мярка отстраняване от учебен час , ученикът няма право
да напуска територията на училището.Училището създава условия за
възпитателна работа с учениците при изпълнение на мярката.
17.Наказанията и мерките се заличават след изтичане на срока , за който са
наложени или предсрочно по реда , по който са наложени. Заличаването
се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон нва ученика.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА
Чл. 26. Знанията и уменията на учениците се оценяват от учителя
чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити. Формите за
проверка са устно изпитване , тестове , писмено изпитване и класни
работи. Класните работи се провеждат по график , утвърден от директора
на училище. Датите на класните работи се съобщават на учениците и
техните родители най-малко 30 дни преди провеждането на класната
работа. Писмените работи се съхраняват в папки до края на учебната
година.
Чл.27. Текущите, срочни и годишни оценки се задължително се
вписват в ученическите книжки и в дневника на класа от преподавателите
по предметите Срочните и годишни оценки се оформят в съответствие с
изискванията на Наредба № 3 / 2003 год. на МОН за системата за
оценяване за учениците от XI и XII клас, Наредба № 11/ 2016 г. за
оценяване резултатите от обучението на учениците за учениците от V до Х
клас.
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Чл. 28. Ученикът завършва класа , ако по учебните предмети от
задължителна подготовка и избираема подготовка има оценка среден /3/.
Чл. 29. На учениците , които са отсъствали повече от 25 % от
учебните часове по учебен предмет/и не се оформят срочни оценки и се
прилагат изискванията на чл. 22, ал 5 и ал. 6 от Наредба № 11/ 2016 г. на
МОН за оценяване резултатите от обучението на учениците .
Чл.30. Ученик повтаря класа , когато в края на учебната година няма
оформен успех по един или няколко предмета , без да са налице обективни
причини за това и/или не е подал заявление за удължаване на срока.
Чл. 31. Ученик , който по един или няколко предмета има годишна
оценка слаб се явява на изпити за промяна на оценката. Изпити за промяна
на оценката се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 28 ал.1-6 от
Наредба № 3 / 2003 год. за учениците , които се обучават по разпоредбите
на ЗНП За учениците , които се обучават по разпоредбите на ЗПУО в
съответствие с разпоредбите на чл. 34 ал. 1 – ал. 10 от наредба № 11 / 2016
г. на МОН за оценяване резултатите от обучението на учениците .
Чл.32. /1/Ученик , който е получил оценка слаб по един или няколко
предмета на редовните и допълнителната сесия , повтаря клас.
/2/ Ученици със СОП не повтарят класа.
Чл.33. Учениците от последния гимназиален клас не повтарят класа .
Те могат да се явяват на изпити за промяна на оценката без ограничения на
броя на изпитните сесии при условия и ред определени в чл. 34, ал. 10 от
Наредба № 11 / 2016 година МОН за оценяване резултатите от обучението
на учениците.
Чл.34. В рамките на една поправителна сесия ученикът има право да
положи изпит по определен предмет само веднъж.
Чл.35. Завършването на клас в прогимназиалния и гимназиален етап
на образование се удостоверява с ученическа книжка.
Чл.36. /1/ На учениците завършили успешно седми клас се издава
Свидетелство за основно образование, на учениците завършили успешно X
клас се издава удостоверение за завършен първи гимназиален етап на
образование, на учениците завършили успешно ХІІ клас и положили
успешно държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно
образование.
/2/ На учениците , завършили успешно ХІІ клас , но не положили успешно
държавни зрелостни изпити се издава Удостоверение за завършен
гимназиален етап на образование.
/3/ На учениците , които завършват успешно пети и или шести клас и на
ученици, които се преместват в друго училище се издава удостоверение
за завършен клас.
/4/ На ученици със специални образователни потребности, които
завършват седми / или друг/клас по индивидуални образователни програми
се издава удостоверение за завършен клас.
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Чл.37. Дубликат на документите за завършен клас или етап, се
издава от директора на училището при спазване на изискванията на
Наредба № 8 / 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на
предучилищното и училищно образование.
ГЛАВА ПЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Чл. 38. ДИРЕКТОР :
1. Директорът като орган за управление на училището :
 Планира, организира , контролира и отговаря за цялостната дейност в
училището;
 Директорът е председател на педагогическия съвет;
 Прилага ДОС;
 Изработва плана на училищния бюджет за всяка финансова година и
отговаря за неговото изпълнение
 Предприема мерки за предотвратяването на форми на дискриминация в
училището;
 Представя училището пред органи , организации;
 Сключва , променя и прекратява трудовите договори с учителите и
служителите на училището;
 Определя индивидуалните възнаграждения на служителите;
 Определя преподавателската натовареност;
 Организира прием на ученици;
 Определя броя на учениците в паралелка и броя на паралелките в
училището за всяка учебна година;
 Самостоятелно определя числеността на персонала, обезпечавайки
изпълнението на учебния план;
 Възлага със заповед класното ръководство за всяка учебна година;
 Подписва и подпечатва документи за преместване , за завършен клас ,
за завършен етап на образование;
 Съхранява училищния печат и печата с герб;
 Контролира правилното водене и съхранение на училищната
документация;
 Изготвя длъжностното разписание поименното щатно разписание;
 Изготвя Списък-Образец 1;
 Следи за спазване на трудовата дисциплина;
 Отговаря за спазване на безопасни и здравословни условия на обучение,
възпитание и труд в училището;
 Отговаря за защита на личните данни , които се събират , обработват и
съхраняват в училището;
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 При отсъствие на директора за срок по-малък от 60 календарни дни,
същият определя със заповед свои заместници;
 Административните актове на директора се отменят от началника на
РУО на МОН
Чл. 39 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Ал./1/ Педагогическият съвет на училището е специализиран орган за
разглеждане и решаване на основни педагогически проблеми със следните
правомощия:
 Приема стратегия за развитие на училището със четиригодишен срок и
приложен към нея план за действие и финансиране;
 Избира секретар на съвета , който води протоколите от заседанията ;
 Приема училищните учебни планове;
 Приема Правилник за дейността на училището;
 Приема План за квалификационната дейност на училището за всяка
учебна година;
 Приема План за БДП;
 Приема План за действие при бедствия за всяка календарна година;
 Избира формите на обучение;
 Приема приема Годишния план на училището и График за заседанията
на Педагогическия съвет;
 Приема учебните планове за индивидуална форма на обучение;
 Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за
налагане на съответните санкции , предвидени в ЗПУО;
 Определя училищните символи и ритуали и други отличителни знаци;
 Участва със свои представители в създаването и приемането на етичен
кодекс ;
 Периодично , не по-малко от три пъти през една учебна година,
проследява и обсъжда успеваемостта на учениците и предлага мерки за
нейното подобряване;
 Запознава се с годишния бюджет и с отчетите за неговото изпълнение;
 В състава на педагогическия съвет влизат всички специалисти с
педагогически функции, негов председател е директорът;
 Заседава най-малко веднъж на два месеца , при състав най-малко 2/3 от
числения му състав;
ГЛАВА ШЕСТА
УЧЕНИЧЕСКИ ОРГАНИ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ
Чл. 40 . Всеки клас с явно гласуване избира ученически съвет от
трима ученика. Ученическият съвет избира председател на съвета, участва
в планирането на темите за час на класа, отговаря за спазване правата на
всеки ученик, излъчва представител за училищния ученически съвет.
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Чл.41. Председателите на ученическите съвети по класове
представляват училищния ученически съвет, който има право да:
 Избере свой председател;
 Да участва в планирането на извънкласната дейност на училището;
 Да предлага на Педагогическия съвет мерки и мероприятия за
подобряване качеството на учебната работа;
 Да участва чрез свой представител в заседание на Педагогическия съвет
при необходимост;
ГЛАВА СЕДМА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл.42. В училището се води и съхранява училищна документация
според изискванията на Наредба № 8 / 2016 год. за информацията и
документите в системата на предучилищното и училищно образование;
 Всички документи в училище – дневници на паралелките, ученически
книжки, лични досиета на учениците, регистрационни книги и др.се
изписват четливо със син химикал ;
 Всички документи, удостоверяващи завършен клас или етап на
образование се подписват със син химикал;
 Всички поправки в училищната документация се правят с червен
химикал и се заверяват от директора с печата на училището;
 Не се допуска употреба на коректор и/или други средства за
извършване на поправки в задължителната училищна документация;
 При допусната грешка в удостоверение за завършен клас, свидетелство
за основно образование, удостоверение за завършен гимназиален етап ,
диплома за средно образование бланката се унищожава и се документът
се издава на нова бланка със същият регистрационен номер;
 Печатът на училището е със син цвят;
 Печатът с държавния герб е със син цвят;
 Воденето и съхраняването на училищната документация се
регламентира със заповед на директора .
Настоящите изменения и допълнения на Правилника са приет на
заседание на ПС – Протокол № ....... / ....09.2020 г. и влиза в сила от
15.09.2019 год. , утвърдени със заповед на директора на училището №
РД12- ...... / ......09.2020 г. Промени в правилника се извършват при
промяна на нормативната уредба, след обсъждане от Педагогическия съвет
на училището.
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