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СЪГЛАСНО ЗПУО (ДВ., бр.79, от 13.10.2016 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Системата на предучилищното и училищното образованиевключва

участниците в образователнияпроцеси институциите, както и отношенията и връзките
между тях за постигане целите на образованието.Ученицитеползват правото си на

образованиев държавнитеи общинскиучилища, като:
1.1. Не плащат такси за училищното обучениев рамкитена държавнитеобразователни
изисквания;
1.2. Ползват безплатноучилищнатабаза за обучениеи развитиена интереситеи
способноститеси;
.З.Получаватстипендии или издръжказа сметка на държавния бюджетсъгласно
наредбана МС.2. Систематана ПУО се регулираот държавниобразователнистандарти.

З.Светскотообразованиене допусканалагането на ученицитена религиознии
идеологическидоктрини.

4. За дейностиизвън държавните образователниизисквания в държавни
училища, за професионалнообучениеслед завършеносреднообразованиесе плащат
такси при условия и по ред определенисъс заповед на министърана образованиетои

науката.
5. Обучениетои възпитанието на учениците се провеждана книжовен български

език.



6. Училищнотообучениедо 16 годишна възраст се осъществява в дневна
формана обучениеи е задължително за всички гражданина РепубликаБългария.

7. В училищетоза учебната2022/2023 година могат да се обучаватученици
по следните форми:

7.1. Дневнаформана обучениеот VIII до XII клас.
7.2. Самостоятелнаформана обучение, включва самостоятелна подготовка за

изпити за определянена годишна оценка за приключванена класа (консултации по
график)

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

1.

Индивидуалнаформана обучение.
Самостоятелнаплатена формана обучениенад среднообразование.
Квалификационникурсове.
Признаванена неформалнопридобитизнания, умения и компетентности.

ПРОФЕСИОНАЛНИУЧИЛИЩА
Професионалнотообразованиена ПТГ “ВасилЛевски“ осигурява

усвояванетона общообразователнияминимум и придобиванена квалификацияпо
професия, съобразнодържавните образователнистандарти.

2. Училищнотообразованиеспоредсъдържаниетона подготовката е общои
професионално.Професионалнотообучениеосигурява придобиванетона
квалификацияпо професиясъгласно държавните образователнистандарти за

професионалнообразованиеи обучениеи за придобиванена квалификацияпо

професиии правоспособностза професии,за които се изисква такава.

З. В ПТГ се приемат ученици, завършилиосновното си образование
съгласно условия и ред определени с държавен образователенстандарт на
професионалнотообразованиеи обучениеи утвърдения за съответната учебнагодина
държавенплан- прием.

4. Училищниятплан-прием се определяпреди началото на учебнатагодина
от директорана училището при условията и по реда на държавнияобразователен
стандартза организациятана дейноститев училищнотообразованиеи при спазване на

държавния образователенстандарт за физическатасреда и информационнотои

библиотечнотоосигуряванена детските градини, училищата и центроветеза подкрепа
за личностно развитие.

5. До 15 януари на текущата учебнагодина директорътна училището
представяна началника на регионалното управлениена образованиетомотивирани
предложения относно брояна паралелките, брояна учениците и профилитеи
специалностите от професиипо формина обучение;

б. Ученици, които се обучаватв дневна, задочна, индивидуална,
самостоятелна формана обучениемогат да променятформатана обучениетоси преди
началото на учебнатагодина.

7. Промянатана форматана обучениесе допуска и по времена учебната
година, когато се преминава:

7. 1. от дневна и задочна в индивидуалнаи самостоятелна формана обучение;7. 2. от задочна в самостоятелна формана обучениепри разформированена

паралелка;
7.3. от индивидуалнапо чл. 36, ал. 2, т. 1 и т. З от НаредбаN2 10 от 01.09.2016 г.

за организациятана дейноститев училищнотообразование,към дневна формана
обучение.



8. Запромянана форматана обучениедиректорътиздава заповед.
9. Извън случаите по чл.36, ал. 2 промянатана форматана обучениесе

разрешаваот началника на регионалното управление на образованиетопо подадено
заявление от родителя/настойника с изложени мотиви или по искане на директорана
училището.

10. Ученици може да се преместват при наличие на свободниместа в

паралелката, в която иска да постъпи в приемащотоучилище.
11. Засвободниместа се считат местата до утвърденияучилищен и държавен

план-прием, които включват:
11.1. незаетите места;
I I .2. освободенитепрезучебнатагодина места.
12. Свободнитеместа се обявяватв тридневенсрок от освобождаванетоим на

сайтана училищетои в регионалноуправлениена образованието.13. Ученицитеможе да се преместват, както следва:
13.1. от VIII до Х клас включително не по-късно от 30 учебнидни предикрая

на всеки учебенсрок.
13.2. в XI клас не по-късно от 30 учебнидни предикраяна всеки учебенсрок

приусловие, че предметитеса по същата специалностот професията.
13.3. в XII клас не по-късно от 30 учебнидни предикраяна първияучебен

срокприусловие, че предметитеса по същата специалност от професията.14. Ученицитеот XI клас могат да се преместватслед успешно завършенклас
като припреместванетоси не могат да сменят специалносттаот професията.15. Припреместванетоси учениците от VIII до XII клас включително полагат

приравнителниизпити, когато училищните учебнипланове на приемащотоучилище и
училището, от което ученикът се премества, са разработенивъз основа на различни
рамковиили типови учебнипланове.16.Ученицитеможе да се преместватв другоучилище над утвърденияприем
присмяна на местоживеенето с разрешениена началника на РУО.

17. Ученицитесе преместватпри спазване на следните условия и ред:
17.1. подаване на писмено заявление от родителитеи/или ученикасъгласно чл.

12, ал. 2 на ЗПУО до директорана приемащотоучилище;
17.2. издаване на служебнабележкаот директорана училището до триработни

дни, с която потвърждававъзможността за записването на ученика.
18.Служебната бележкасе представя от родителя/настойника и/или ученика

заедно със заявлението за преместванена директора на училището, от което се

преместваученикът.
20. До три работнидни директорът на училището, в което се е обучавал

ученикът, предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за
преместване, копие на училищния учебенплан, копие на личното образователнодело
на ученика в гимназиален етап.

21. До три работнидни от получаване на удостоверениетоза преместване
родителят/настойникът и/или ученикътпредставяполученитедокументиза записване в

приемащотоучилище.
22. Директорътна приемащото училище до три работнидни определя със

заповед условията за приемане на ученика и информирародителя/настойника и/или

ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларацияза информирано
съгласие.

23. Завършенопрофесионалнообразованиепо чл.З8 от ЗПОО се удостоверява
със:

23. 1. диплома за завършеносреднообразование;



23.2. свидетелство за професионалнаквалификация;
23.3 свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването

на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани
професии.24. Завършенопрофесионалнообучениес придобиванена степен на

професионалнаквалификациясе удостоверявасъс:
24.1 .удостоверениеза завършенпърви гимназиален етап или документза

завършенклас от втория гимназиален етап на среднотообразование,а за учениците със
специални образователнипотребности- удостоверениеза завършенХ, XI или XII клас;

24. 2. свидетелство за професионалнаквалификация;
24.3. свидетелство за правоспособност,издавано за професии, упражняването

на които изисква правоспособност, включително и за упражняванена регулирани
професии.24.4 За завършенопрофесионалнообучениеза придобиванена квалификация
по част от професията, за актуализиране или за разширяванена професионалната
квалификациясе издава удостоверениеза професионалнообучение

25. Съгласно ЗПУО получената оценка на държавен зрелостенизпит за

придобиванена среднообразованиекакто и на държавен зрелостенизпит, държавен
изпит за придобиванена професионалнаквалификацияе окончателна. Когато
полученатаоценка е слаб(2), ученикът може да се яви отново на съответния изпит без
ограниченияза възрасти бройизпитни сесии.

26. ПТГ ”Васил Левски” издава документ за завършенопрофесионално
образование, който съдържа всички данни съгласно държавните образователни
стандартиза системата на образованието.

УЧИТЕЛИ
1. Учителскитедлъжности са: учител;старшиучител, главен учител.
Основаза кариерноразвитиена педагогическите специалисти са учителският

стаж, получените квалификационникредити, придобитатапрофесионално-
квалификационнастепен, както и резултатитеот атестиранетоим

2. Учителска длъжност се заема от лица с висше образованиепо
специалност от професионалнонаправлениесъгласно Класификаторана областитена
висше образованиеи професионалнитенаправленияи професионалнаквалификация“

учител”.
З. Учителскадлъжност по учебенпредметили модул от професионалната

подготовка, за който няма съответно професионалнонаправление в класификаторана
областитена висше образованиеи професионалнитенаправления, може да се заема и от
лица безвисше образованиеи безпрофесионалнаквалификация”учител”, ако те са

придобилисъответната професионалнаквалификацияпри условията и по редана
Законаза професионалнотообразованиеи обучение.4. Учителска длъжност по учебенпредметили модул от професионалната
подготовка, както и от специализиранатаподготовка може да се заема и от лица със

завършеновисше образованиепо съответната специалност и без професионална
квалификация”учител”.

5. Учителска длъжност по учебенпредмет Чуждезик, с изключение на
английски, испански, италиански, немски, рускии френскиезик, може да се заема и от



лица със завършено висше образованиепо съответната специалност и без
професионалнаквалификация”учител”.

6. В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица безпрофесионална
квалификация”учител”, училището изготвя и реализираплан за придобиванена
педагогически компетентности от съответното лице.

7. Педагогическитеспециалисти имат следните права:
7.1. да бъдатзачитани праватаи достойнствотоим;
7.2. да определятметодите и средстватаза провежданена образователния

процессъобразнопринципитеи целите, определенив този закон;
7.3. да участват във формиранетона политиките за развитие на детската

градина, училищетоили центъраза подкрепаза личностно развитие;
7. 4. да получават професионалнаподкрепа в процеса на изпълнение на

служебнитеси задължения;
7.5. да повишават квалификациятаси;
7. 6. да бъдатпоощрявании награждавани.
7.7. да членуват в професионалниорганизациии да вземат участие в

регионалнитеи националните органи
7.8. внасят променипри систематизиранетона учебнияматериал7.9. не допуска до час ученици безработнооблеклопо практика, игрално

облеклопо физическакултураи спорт, безнеобходимитечертожнипринадлежностипо
техническо чертане.Отстраняваот учебенчас ученик който пречи на учителя и

съученицитеси и е във вид в нарушениена този правилник.
7.10. изпращатпри директора, ученик койтопо време на учебенчас създава

пречкиза протичанетому.
7.11. Да избираучебниции учебнипомагала след оценка за тяхното

практическо прилагане за съответния учебенпредметот съответната образователна
степен или етап.

8.Учителят е длъжен:
(1) Даосъществяват обучениеи възпитание на ученицитев съответните с

държавнитеобразователнистандарти;
(2) Даопазват живота и здраветона ученицитепо времена образователния

процеси на другидейности, организираниот училището;
(З) Дазачитат праватаи достойнствотона ученицитеи другите участницив

училищнотообразованиеи да сътрудничати партниратсъс заинтересованитестрани;
(4) Даподдържати повишават квалификациятаси съобразнополитиката на

училището, специфичнитепотребностина учениците, с които работятс цел
подобряванекачеството на образованиетоим.

(5) Водятзадължителната училищна документацияв съответствие с Наредба
N2 8/11.08.2016 г. обн., ДВ, бр.65 от 12.08.2022г. за информациятаи документитеза
системата на предучилищнотои училищнообразование;

(6) Разработватгодишно разпределениеи го представятна директорадо
15.09.

(7) Планиратнеобходимитересурси и материално-техническата база по
съответните предмети, които преподавати участват в планиранетона същите в

предметнатаси група;
(8) Разработватучебнипрограми за трети час „Физическовъзпитание и

спорт”и извънкласнидейностидо 15.09.;
(9) Информиратсе ежедневно за предстоящитезадачи;
(10) Осигуряватритмичностпри оценяването на всеки ученик;



(11) Провеждатконсултации с учениците по предварителноутвърден от

директораграфики регистриратприсъствиетоим;
(12) Провеждатконтролнии класни работипри спазване на НаредбаN2

11/01.09.2016 г., за системата на оценяване и утвърдения от директорав началото на
всеки срокграфик.Припромяна, задължително уведомяватръководството;

(13) Учителите по учебнаи лабораторнапрактика, физическовъзпитание и

спорт, информатикаи информационнитехнологии, физикаи астрономия, химия и

опазване на околната среда, електротехника и електроника, водят дневник за

периодиченинструктаж във връзкас техника на безопасности охранана труда;
(14) Се явяват 20 минути преди започване на часа, отключват своевременно

кабинетаси и осигуряватусловия за провежданена часа;
(15) При здравословно неразположениеуведомява ръководствотона

училищетов началото на работнияден. Прииздаване на болниченлист е длъжен да го

представиили уведомиръководствотодо два дни от издаването му съгласно чл. 9, ал. 2

отНаредбатаза медицинската експертиза.
(16) Предупреждаватръководствотодва дни предварително, ако се налага да

отсъства и представяоправдателендокументдо 2 дни от издаването му;
(17) спазват утвърденияграфики да провеждатзадължителните инструктажи,

когато имат изведени занятия;
(18) поддържатреди чистота на работнотоси място и района;
(19) пазят училищнотоимуществои носят финансоваотговорностза нанесени

щети; при доказана индивидуална вина възстановяват в пълен размерповредата в

натура;
изискват от учениците да носят учебници, тетрадки, ученически(20)

книжки,учебнипомагала, спортнои работнооблекло;
(21) проверяват периодично тетрадките, като удостоверяваттова с

рецензия, подпис и дата;
(22) проверяватсистемно знанията на ученицитеи вписват оценките в

електронниядневник на класа, личния учителскибележник, в деня на изпитването;
(23) задават и проверяват домашни работи, като ги регистриратв

електронниядневник на класа;
(24) удостоверяватв електронниядневник на класа провежданетона всеки

учебенчас, нанасят закъсненията и отсъствията на учениците;
(25) Вписват неизвинено отсъствие на ученик, който е отстраненот час,

порадисъздаване пречкиза нормалнотому протичане
(26) Въвеждатотсъствия и тема на часа в електронниядневник до 15 мин.

от началото на часа.
(27) Учителитепо практикавъвеждат в електронниядневник отсъствия и

тема на часа до краяна последния час от учебнатапрактика;
(28) Учителите след приключването на първия учебенчас докладват на

дирепораи класните ръководителиза закъснели или отсъстващи ученици.Класните
ръководителисвоевременноуведомяватродителитеза изясняване причините за

отсъствието на ученика.
(29) Дежурятв коридоритепо график, утвърден от директора, като

задълженията му са:

да спазват обявенияграфикза дежурство;1.
2. да правят забележкипо повод негативните явления в коридоритеи

учебнитекабинети;
З. да докладват на ръководствотоприустановяванена повреди
4. следят за влизане на учениците навремеза учебниячас



5. следят спазването на противоепедимичнитемеркивъв връзкас насоките
за работав условиятана ковид- 19

(30) Бъдат класни ръководители, ако са определени със заповед на
директора, като задълженият им са:

1. Предиприключванена срока, докладват на педагогически съвет застрашенитеот
отпадане ученици, причините и извършенитедо момента дейности.Изпращат
уведомителнописмо до родителитеи регистриратв електронниядневник
предприетитемеркиза общаподкрепана ученика.

2. Дапланират, организирати провеждатдейностис учениците и родителитеим,
целящи изгражданена ученически колектив;
З. Да поддържат постоянна връзка с родители и социалната система.

Организиратизпълнението на решенията на Педагогическиясъвет, Училищното
настоятелство, Ученическиясъвет и Училищноторъководство

4. Да запознават учениците и родителитес Правилниказа дейносттана
училището, учебнитепланове по съответните професиии нормативнитеразпоредбисъс
задължителен характерсрещуподпис;

5. Даработятза подобряванена условиятана труд в кабинетана класа
6. Да организират, напътстват и контролират реализирането на

ученическотосамоуправление;
7. Даорганизирати мотивиратученицитеза дарителскикампании;
8. При възникнал инцидент (пътно-транспортно произшествие, битова

злополука, нарушение на общественияред или др.) с ученик от училището,
своевременноуведомяватучилищното ръководство, а ръководствотоуведомяваРУО
ВеликоТърново,медицинското лице,родители, отдел „Закрилана детето”.9. При конфликтнаситуация между ученици, ученици и учител, в

съответствие с педагогическата си компетентност търсятподходящи методи и средства
за нейнотозатихване до минимум.Приособенотежки ситуации незабавноуведомяват
ръководствотона училището, комисията за борбас противообщественитепрояви,
училищния съвет за предотвратяванена тормозаи насилието.

10. Даспазва всички изисквания по Регламентаза защита на личните данни.

9. Учителитенямат право да:
(1) Педагогическиятспециалист не може да извършва срещу заплащане

обучениена ученици
(2) Педагогическиятспециалист няма право да участва при изготвянето и

оценяването на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни
работи,ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещузаплащане,
ако това заплащане е от името и за сметка на учениците;

(З) В едномесечен срокот началото на всяка учебнагодина педагогическият
специалист подава предработодателяси писмена декларацияотносно обстоятелството
дали срещузаплащане от името и за сметка на ученицитепрез предходнатаучебна
година

(4) Приустановяванена нарушениев случаите на неподаване на декларация
по ал. З или при подаване на декларация с невярносъдържание, педагогическите
специалисти носят дисциплинарнаотговорностпо редана Кодексана труда.

(5) оставят ученици сами в класните стаи, компютъренкабинет, лаборатория,
учебнаработилница,физкултуренсалон, фитнесзала;

(6) отклоняват и освобождаватученици от занятия без разрешениеот
ръководството;



(7) променятседмичното си разписание, отменят редовни учебнизанятия,
променятграфикана писмените изпитвания и класните работи, променятграфиказа

допълнителен час на класа или консултации, безразрешениеот ръководството;
(8) споделят с ученици, родителии гражданиразискваниятаот заседанията

на Педагогическиясъвет и мнението на колегите си по поведението и успеха на
учениците, както и по други въпроси, представляващиконфиденциалнаинформация,
изнасят учебно-техническисредства и инвентар извън училище, без знанието и

разрешениетона директора.
(9) Изпращатучениците презвремена учебенчас за помагала или лични

услуги;
(10) Допускатв работатаси пряка и непрякадискриминация, основана на пол,

народност, етническа принадлежност, религия и здравословносъстояние. Учителите,
съзнателно подпомогнали извършванетона актове на дискриминация, носят

отговорностпо силата на закона за защита срещудискриминацията.

10. Класният ръководителе длъжен:
(1)Да организираработатав класа, да провеждачаса на класния ръководители

утвърждавасамоуправлениетона учениците по предварителноразработенплан;
(2)Да уведомявародителитеслед всеки З допуснати неизвинени отсъствия;
(З)Да уведомяваписмено родителя(настойника/попечителя) за наложеното на

учениканаказание и мерки.Отразяваналожените наказания и меркив електронния
дневник на класа и във всички останали реквизити, личния картон, ЛОД и

характеристикатана ученика.
(4)Да запознае с настоящия правилник в началото на учебнатагодина ученици

и родители;
(5)Да води изрядно училищната документация и подготвя необходими

сведения в срок;
(6)Да работисъвместно с родителитеза решаванена проблемитена класа;
(7) Даспазва всички изисквания на МОН и ръководствотона училището във

връзкас класното ръководство.
(8) В краяна всяка учебнагодина класният ръководителизготвя характеристика

за всеки ученик от класа, в която прави преценка за развитиетона ученика в

образователно-възпитателнияпроцеси за спазването на училищната дисциплина и дава
препоръки за насочването му към различни формина допълнителна работа
включително извънкласни и извънучилищнидейностиили към подкрепаот специалист.
В характеристикатасе посочват, както положителните, така и отрицателнитестранина
ученика.Характеристикатасе връчвана родителясрещуподпис.

(10) Призавършванена среднообразованиекласният ръководителизготвя
цялостна характеристиказа развитиетона ученика в образователно-възпитателния
процес, участиетому в училищния живот и спазването на училищнатадисциплина.
Характеристикатае неразделначаст от дипломата за среднообразование.

(l I ) Характеристикасе изготвя и в случаите на преместванена ученици в друго
училище.

(12) Свързвасе с родителитена ученик, за който няма информацияза

причината на отсъствието. Комуникациятас родителите да се осъществи
непосредственов деня на отсъствието.

(13) Поддържанепрекъснат контакт с родители на ученици допуснали
отсъствия — посещения по домовете, телефонниразговори, срещи, които се регистрират
в електронния дневник на класа или в други документи(съобщение за допуснати
отсъствия по неуважителнипричини, декларацияот родителитеза осигуряване



редовнотоприсъствиена ученика,декларация от посещение по домовете и проведен
разговорс ученики родител/настойник).

УЧЕНИЦИ
Основниправаи задължения

I. Ученицитеимат следните права:
1. Дабъдатобучавании възпитавани в здравословна, безопаснаи сигурнасреда;
2. Дабъдатзачитани като активни участницив образователнияпроцес;
З.Даизбиратпрофилаи професията;
4. Даизбиратмежду учебнитепредметиили модули, предложениот училището

за изучаванев избираемитеи във факултативнитеучебничасове;
5. Даполучаватбиблиотечно-информационнообслужване;6. Да получават информацияотносно обучението, възпитанието, правата и

задълженията си;
7. Даполучаватобщаи допълнителна подкрепаза личностно развитие;
8. Дабъдатинформирании консултиранивъв връзкас изборана образование

и/или професия;9. Даучастват в проектнидейности;
10. Дадават мнения и предложенияза училищните дейности, включително за

избираемитеи за факултативнитеучебничасове;11. Чрезформитена ученическосамоуправлениеда участват в обсъжданетопри
решаванена въпроси, засягащи училищнияживот и училищнатаобщност, в т. ч.

училищния учебенплан;12. Да получават съдействиеот училището и от органите на местното
самоуправлениепри изразяванена мнението си по въпроси, които пряко ги засягат,
както и приучастие в живота на общността;

13. Дабъдатпоощряванис моралнии материалнинагради.
14. Ученицитеучастватв училищния живот и в организационноторазвитиена

училищеточрезразличниформина ученическосамоуправлениена ниво паралелкаи
училище, определенис правилника на училището по предложениена учениците.

15. Ученицитеимат право да получаватстипендии при условия и по ред,

определениотМинистерскиясъвет.
16. Ученикътможе да отсъства от училище по уважителнипричинив следните

случаи:
16.1. По медицински причини, за което представямедицински документ до З

учебнидни след връщанетоси в училище, издаден от общопрактикуващлекарили от

лекарв лечебнозаведение.
16.2. Порадиучастие в други дейностиизвън процеса на училищното

образование,като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли,
изложбии други, при представяне на документ от спортенклуб, в който ученикът
членува, от организаторитена дейностите, от институциятаот името на която участвав
тях, и след потвърждениеот родителя.

16.3. ДоЗ учебнидни в една учебнагодина въз основа на мотивиранописмено
заявление от родителя до класния ръководител.Заявлениятасе подават преди
отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния



ръководителв телефоненразговорили по e-mail и подава заявлението до 3 учебнидни
след връщанетона ученика в училище.

16.4. До 7 учебнидни в една учебнагодина с предварителноразрешениена
директорана училищетовъз основа на мотивиранописмено заявление от родителя, в

което подробносе описват причинитеза отсъствието. Заявлениятасе подават преди
отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителятуведомявакласния
ръководителв телефоненразговорили по e-mail и подава заявлението до З учебнидни
след връщанетона ученика в училище.Директорътна училището въз основа на
заявлението взема решениедали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

16.5. Ученикът може да отсъства по уважителни медицински причини от

учебниячас по учебнияпредмет физическовъзпитание и спорт, когато е

противопоказнофизическотонатоварванеи присъствиетому в учебниячас. Видътна
заболяванетои заключението за освобождаванеот обучениепо учебнияпредмет:
физическовъзпитание и спорт се удостоверявас медицински документ.

16.6. Не може да отсъства от учебниячас по учебенпредметфизическо
възпитание и спорт ученик, за който е противопоказнофизическонатоварване, но не и

присъствиетов учебенчас.16.7. В случаите, когато освобождаванетое за целия учебенсрокили за учебната
година, ученикът няма право да напуска териториятана училището по времена
учебниячас, а директорътвъз основа на представенитемедицински документи
определясъс заповед начина на уплътняванеза ученика на времето, определеноза
учебнитечасове. Заповедтасе съобщавана родителяна ученика.

II. Ученицитеимат следните задължения:

Даприсъствати да участватв учебнитечасове и занимания; закъснение1.

на ученика за учебенчас до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение
на ученика за учебенчас с повече от 20 минути - като едно отсъствие. Броятна
отсъствията се отбелязвав дневника и електронниядневник на класа, а в краяна всеки

учебенсроксе вписва в ученическата книжка.
2. Да съхраняват авторитетана училището и училищната общности да

допринасятза развитиена добритетрадиции;
З. Да зачитат правата, честта и достойнствотона другите, както и да не

прилагатфизическои психическо насилие;
4. Даносят училищнатауниформаи другитеотличителни знаци на училището,

когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облеклои във вид
съгласно изискванията на училищния правилник;

5. Дане участват в хазартни игри, да не употребяваттютюн и тютюневи
изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. Дане носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена
опасност;

7. Даносят ученическатаси лична картав училищеи извън него;
8. Даносят ученическата си картав училището;

9. Даспазват правилатаза поведение в паралелкатаи в училището;
10. Даспазват правилника за дейносттана институцията;
11. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното

протичанена учебнитечасове;12. Дане използват мобилнитеси телефонипо времена учебнитечасове и да ги

оставят в началото на часа на указанитеза това места;



14. Даспазват всички противоепидимичниизисквания във връзкас ковид-19.

Правилникътза дейносттана институциятаможе да предвидии други права и
задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречатна този закон.

III. Санкциина учениците
I -За неизпълнение на задълженията, определенив чл. 199 от Закона за

предучилищнотои училищното образование, в нормативниактове по неговото

прилагане и в правилниказа дейносттана училището, след изчерпванена останалите
механизми за въздействиевърху вътрешната мотивация и за преодоляване на
проблемнотоповедение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. 1. забележка;
I .2. преместванев друга паралелкав същото училище;
1. З. предупреждениеза преместванев другоучилище;
1. 4. преместванев друго училище;
1.5. преместванеот дневнаформав самостоятелна формана обучение.2. За възпрепятстванепровеждането на учебнияпроцес учителят може да

отстраниученикадо краяна учебниячас.
З. За облеклоили вид, които са в нарушениена правилниказа дейносттана

училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участвав учебния
процес, той се отстраняваот училище до отпадане на основанието за отстраняването
му.

4. В случаите по т. I и т. 2 се предприемат дейностиза мотивация и за

преодоляване на проблемнотоповедение и задължително се уведомява
родителят/представителят на детето/лицето,което полага грижиза детето.

5. За ученика с наложена санкция се осигурявати дейностиза превенцияи
преодоляванена проблемнотоповедение.

6. Заедно нарушениене може да бъденаложена повече от една санкция.
7. Освенналагането на санкция на учениказадължително се предоставяобща

подкрепаза личностно развитиекато консултации по учебнипредмети, консултации с

психолог и/или с педагогически съветник, допълнително обучениеи допълнителни
консултациипо учебнипредметив неучебновреме, включително в периодана
ваканциите, участиев занимания по интереси, кариерноориентиранеи другидейности
с оглед недопусканена нарушенияили отпадане от училище.

8. Видътна общатаподкрепа, се определяот координаторапо чл. 7 от Наредбата
за приобщаващотообразование, съвместно с класния ръководител, учителите на

ученикаи родителя/представителя на детето/лицето,което полага грижи за детето.
9. След всеки З допуснати отсъствия на ученика от училище класният

ръководителуведомявародителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи
за детето, и обсъждас него възможностите за отстраняванена причините за

отсъствията.
10. Наказание”Забележка”се налага за допуснатинад 7 неизвинени отсъствия,

за лоши прояви, неопазване на собствеността, накърняванедостойнствотона учителии
ученици

I I .Залоши прояви, неопазване на собствеността, накърняванедостойнствотона
учители и ученици и/или допуснати над 12 неизвинени отсъствия, може да бъде
наложена санкция— предупреждениеза преместванев другоучилищет. 14.

12. Санкциитепо т. 1.4 и т. 1.5 може да се налагат и за допуснати повече от 15

отсъствия по неуважителни причини презучебнатагодина.



13. Видъти срокътна санкцията се определяткато се отчитат причинитеи
обстоятелстватапри извършванена нарушението, видът и тежестта на нарушението,
както и възрастовитеи личностните особеностина ученика.

14. Видъти срокътна меркитепо т. 1.4 и т. 1.5, се определяткато се отчитат и

възможностите на училището.
15. Санкциитепо т. 1.1 и т. 1.2, се налагат със заповед на директора по

мотивиранописмено предложениена класния ръководител, а санкциите по т. 1.3, 1.4 и
1.5 — със заповед на директорапо предложениена педагогическия съвет.

16. Мяркатапо т.2 се налага със заповед на директора, а по т.З и т.4 — със
заповед на директорапо предложениена педагогическия съвет.

17. Директорътзадължително писмено уведомява родителя/представителя на
детето/лицето, което полага грижи за детето, за откриванетона процедурапо налагане
на санкция по чл. 199 от ЗПУО, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3-5 — и съответните

териториални структури за закрила на детето. При уведомяването на
родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, директорът
задължително посочва извършенотоот ученика нарушениеи условията, при които
родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, може да
участвав процедуратапо налагане на санкцията.

18. Връчванетона уведомлениетосе извършваот служител на училището или по
пощата, или чрезкуриерскаслужбас препоръчителнапраткас обратнаразписка на
адресана родителя/представителя на детето. Съобщениетоможе да се извърши и на

посочен от родителя[представителя на детето на електроненадрес, като в този случай
връчванетосе удостоверявас копие от електронниязапис на това.

19. Прединалагане на санкция директорътили упълномощено от него лице
задължително изслушва ученика в присъствиетона психолог или на педагогически
съветник и/или се запознава с писменото обяснениена ученика на фактитеи
обстоятелствата, свързанис конкретнотонарушение.На изслушването присъстват
класният ръководители социален работникв съответствие с чл. 15, ал. 4 от Законаза
закрилана детето.

20. Родителят/представителятна детето/лицето, което полага грижиза детето,

има правода присъствана изслушванетои да изразимнение.
21. По предложение на класния ръководител и/или по молба на

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижиза детето, изслушването
на ученикаможе да се извърши в присъствиетона психолог, педагогически съветник,
ресурсенучител или другодоверенолице на ученика.

22. За изясняване на фактитеи обстоятелстватапо време на изслушването
директорътможе да покани за участие и за изразяванена мнение учители, които
преподаватна ученика, както и ученици от училището.

23. За всяка процедурапо налагане на санкция и на мяркапо чл. 199, ал. 2 или
ал. 3 от ЗПУО се определялице, което да докладва за извършенотонарушение- класен
ръководител, или учител, който преподавана ученика.

24. Прединалагане на санкция по чл. 199, ал. 1, т. 3-5 и на мяркатапо чл. 199, ал.
5 директорът задължително уведомява отдела за закрила на детето в дирекция
„Социалноподпомагане”по настоящ адресна ученика, представителна койтоможе да
присъствана изслушванетос оглед защита на праватаи интереситена ученика.

25. Прединалагане на санкциите и мерките, задължително се взема предвид
мнението на класния ръководителна ученика.

26. Заповедтаза налагане на санкцията се издава при спазване на разпоредбите
на чл. 205 от ЗПУО - заповедта се издава в 14 дневен сроки в нея се посочват: видът на
санкцията и/или мярката, срокъти мотивите за налагането им.



27. Заповедтаможе да се обжалвапредначалника на регионалнотоуправление
за общинскитеучилища, съответно пред министъра нана образованието

образованиетои науката
— за държавнитеучилища, предминистъра на културата— за

училищата по изкуства и за училищата по култура, пред министъра на младежта и

спорта— за държавнитеспортни училища.
28. класният ръководителписмено уведомява родителя/представителя на

детето/лицето, което полага грижиза детето, за наложените на ученика санкции и/или

мерки.
29. Наложените санкции и мерки се отразяватв личния картон/личното

образователнодело на ученикаи електронниядневник.
30. Ученик, на когото е наложена санкция ”Преместванев друго училище”

продължаваобучениетоси в друготоучилище, при условия и по редопределенисъс
заповед на Началника на РУО.

31. Ученик, на когото е наложена санкция ”Предупреждениеза преместванев

друго училище", ”Преместванев друго училище”или ”Преместванеот дневна в

самостоятелна формана обучение”за срока на санкцията се лишава от правотода
получавастипендия за отличен успех.

32. Санкциитеса срочни.
33. Срокътна санкциите е шест месеца от датата на налагане на наказанието.
34. Когато санкциите ”Предупреждениеза преместванев друго училище",

”Преместванев другоучилище”и ”Преместванеот дневна в самостоятелна формано
обучение”са наложени до 30 учебнидни преди края на втория учебенсрок, те

влизат в сила от началото на следващата учебнагодина.
35. Санкциитесе заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или

предсрочно, по реда, по който са наложени.

IV. Наградии поощренияна учениците:
1. Децатаи ученицитесе поощряватс моралнии материалнинаградиза високи

постижения в образователнатадейност, в заниманията по интересии за приносаим към
развитиетона училищната общност:

1.1. Постигнати изключителни успехи в учебнатадейности за върхови
постижения и класиранена призови места при реализиранетона изследователски

проекти в конкретнипредметни области, на творческипроекти или на проекти
свързанис иновации в образованието.1.2. класиранена призови места и получаване на отличия за значими
постижения в Националнии международнисъстезания, олимпиади, конкурси,
фестивалии други формиза изява на способноститев областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.

1.3. Проявина гражданска доблести участие в доброволческиили

благотворителниинициативи или при участие в дейностии значими прояви за

приобщаванена децата и учениците към непреходнитенационално значими идеали и

ценности.
2. Директорътна училището, след решениена педагогическия съвет със заповед

може да учрединаградиза децата и учениците. В заповедта се определятконкретни
критерии, на които трябвада отговарятдецата и учениците, за да бъдатудостоенис
определенанаграда.

З.Наградите, с които се удостояватдецата и учениците, може да бъдатграмоти,
сертификати,плакети, предметнинаградиили други в зависимост от възможностите на

училищетои постиженията на учениците.



4. Предложениятаза удостояване с награди се правят до директорана
училището от педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания
по интереси с ученици, от родители, от ученици в училището, от други лица и

организации.
5. Предложениятасъдържаттритеимена на ученика, класа в който се обучава,

мотивите за предложениетои информацияза конкретнитепостижения на ученика в

подкрепана направенотопредложение.
6. Постъпилитепредложениясе обсъждатна заседание на Педагогическиясъвет.
7. Директорътвъз основа на решениетона Педагогическиясъвет със заповед

определяучениците, които се удостояватс награди.
8. Учениците може да са подпомагат със стипендии, определени с акт на

Министерскиясъвет.
9. Ученицитеможе да се подпомагат със стипендии, както и да се поощряватс

еднократнофинансовоподпомагане съгласно Наредбатаза условията и реда за

осъществяване на закрилана деца с изявени дарби.

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ И НЕДОПУСКАНЕ

НА ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ

1.
2.

ПРИЧИНИ
Завишенконтролот странана педагозите спрямоизоставащите ученици
Използване на часовете за консултация за допълнителна работас

изоставащите ученици
Посещениепо домовете на ученици и индивидуални разговорис технитеЗ.

родителипринеобходимост
4.
5.
6.

Провежданена извънредниродителскисрещипринеобходимост
Планиранена по-голям бройпроверкив часовете по учебнитепредмети.
Участие на учениците в извънкласни, извънучилищнидейностии

занимания по интереси
7.
8.
9.
10.
11.

Работасъс социалнитеслужби
Екип за подкрепана личностното развитие.
Общаподкрепа
Допълнителнаподкрепа.
Създаденае организациякласните ръководителида са в училището от

първияучебенчас и да докладват за брояна отсъстващите по неизвинителни причинии
своевременнода се свържатс ученика или родителяза изясняване на причинитеза
отсъствието.

12. Осигуреникарти за пътуванена учениците от други населени места и

заплащане на квартири.
13. Своевременноинформиранена родителите за отсъствията и успеха на

учениците;
14. Повишаванеучастиетои ангажираносттана родителитев училищни

мероприятия;
15. Осигурендостъп до спортният салон на училището, фитнесзалата,

библиотекатаи до компютърнитекабинети.



16. Проучванена ученицив рискс превенцияза задържанетоим
в училище,

полагане на допълнителни грижи от класният ръководители други учители

преподаващиим.
17. Индивидуалнаработаот странана учители и класни ръководителисъс

застрашенитеот отпадане ученици.

Правилаза организациятаи провежданетона
практическотообучение
в ПТГ „ВасилЛевски“

Практическотообучениесе провеждав базатана обучаващатаинституция
[работилница и лаборатория/ или на конкретноработномясто [предприятие или фирма].

Учебнатабазада бъдеснабденас необходимитемашини, съоръженияи2.

инструментис цел качествено провежданена занятията.
Занятиятапо практическообучениене могат да се провеждатбез:3.

първоначаленинструктажпо техника на безопасност
периодиченинструктажпрез

3 месеца

инструктажпри смяна на учебнатабаза
извънреденинструктажпринеобходимост

Ученикът не се допуска в час по практика, ако се яви безработнооблекло4.

и защитни предпазнисредства.
Продължителносттана часа по учебнапрактикае 45 минути.5.

Практическитеумениясе оценяват по индивидуалниили груповитекущи6.

изпитвания. Прииндивидуалниизпитвания ученикътизпълнява практическидейности
по индивидуалнопоставено задание, а пригруповипрактическиизпитвания учениците

работятв екип. И в двата случая на всеки ученик се предоставянеобходимата
техническа документация, техника, инструменти, материалии други, гарантиращи
изпълнението на заданиетои безопаснатаработана учениците.

Приоценяването учителят анализираизпълнението на заданието и7.

мотивираустнооценката си предученика.
Приучебнатапрактикасе оформяттекущи, срочнии годишни оценки.8.

Припровежданена практическиобученияучителятотговаря
за спазване

на трудоватаи технологична дисциплина, за прилаганетона учебнитепрограмии за

спазване на изискванията на ЗБУТ.
10. Производственапрактика се провежда във фирми, сервизи и

производственипредприятия, с които обучаващатаинституцияима сключен договор.
1 1 . Припровежданена практическообучениеизвън базатана обучаващата

институцияученицитетрябвада спазват правилатаза безопасностна движение по

пътищата.
Продължителносттана часа по производственапрактикае

60 минути.12.
13. Припровежданена производственапрактикана самостоятелно работно

място се изисква служебнабележкапотвърждаващаосигуряванетона производствена
практикав реалнаработнасредапо изучаванатапрофесия.В този случайсе изисква:

ученицитеда представятдекларацияза съгласие от родителя/настойника

за самостоятелнотопровежданена производственатапрактика
учителят-ръководителпосещава ученика провеждащсамостоятелно

практикатаси най- малко
2 пъти.



Оценкитепо производственапрактика се формираткато текущи и

годишни.
14.1. Годишнатаоценка се формираслед представяне от ученика на

индивидуалендневник в който се отразяватизвършенитеот него дейности
по дни.

14.2 Дневникътсе заверяваот длъжностното лице в предприятиетои от

учителятръководещпроизводственатапрактика.
14.2. За ученик, който по уважителнипричини не е провелпроизводствена

практика, педагогическият съвет определя реда и условията за

провежданетой.



ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
1. Директорътна ПТГ е органна управлениетому по Длъжностна

характеристика.
2. Директорът, като органза управлениеизвършваследните дейности:
2.1. Организира, контролираи отговаряза цялостната дейност;
2.2. Спазваи прилагадържавнитеобразователнистандарти;
2.3. Осигурявабезопасниусловияза възпитание, обучениеи труд;
2.4. Представяинституцията пред органи, организациии лица, сключва

договорис юридическии физическилица по предметана дейноств съответствие с

предоставенитему правомощия;
2.5. Съставя бюджети отговаря за законосъобразното,целесъобразнои

икономично разпорежданес бюджетнитесредства.
2.6. Сключва и прекратяватрудовитедоговори с заместник-директорите,

учителите, служителитеи работницитев държавнитеучилищапо редана кодексана

труда;
2.7. Обявява свободнитеместа в бюратапо труда и в регионалното

управлениепо образованиетов Здневен срокот овакантяването им;
2.8. Награждаваи наказва ученици, учители и служителив съответствие с

кодексана труда, ЗПУО и с този правилник;
2.9. Организираприеманетона ученици и обучениетои възпитанието им в

съответствие с държавнитеобразователнистандарти;
2.10. Подписваи подпечатва документитеза преместванена учениците, за

завършенкурс, за степен на образование, за професионалнаквалификация, за

правоспособност,за професионалнообучениеи съхранявапечата на училищетос

държавниягерб;
2.11. контролираи отговаря за правилното водене и съхраняванена

задължителнатадокументацияи съхраняваучебнатадокументация;
2.12. Осигуряваусловияза здравно-профилактичнадейност.
З.Директорътна училището е председателна педагогическия съвет и

осигуряваизпълнениетона решениятаму.
4. Специализиранорганза разглежданеи решаванена основни педагогически

въпросив училищетое Педагогическиятсъвет.
5. Педагогическиятсъвет включва в състава си всички педагогически

специалистии заместник-директоритебезнормана преподавателскаработа.
6. Директорътна на училищетое председателна педагогическиясъвет.
7. В заседаниятана педагогическиясъвет с правона съвещателен глас може да

участватпредставителина обществениясъвет, настоятелството, медицинското лице,

което обслужваучилището, както и другилица.
8.Директорътна училищетов качеството си на председателна педагогическия

съвет, кани писмено представителитена обществениясъвет и на настоятелството на

заседанията на педагогическия съвет, като им предоставявъзможно най-пълна

информацияпо въпросите, които предстоида бъдатобсъждани.
9. Педагогическиятсъвет в училището:
10.1. приемастратегияза развитиена училищетоза следващите 4 години с

приложеникъм нея план за действиеи финансиране;
10.2. приемаправилникза дейносттана училището;
1О.З.приемаучилищнияучебенплан;
10.4. приемаформитена обучение;



10.5. приемагодишния план за дейносттана училището;
10. 6. приемаучебнипланове за индивидуалнаформана обучение;10.7. приемамерки за повишаване качеството на образованието;10. 8. приемапрограмаза превенцияна раннотонапускане на училище;
10. 9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за

приобщаванена децата и учениците от уязвимигрупи;
10.10. план за противодействиена тероризма
10.11. предлагана директораразкриванена групиза занимания по интереси;
10.12 избираза учебнатагодина спортнитедейностиот определенитепо чл.92,

ал.1 от ЗПУО.
10. 13. прави предложения на директора за награждаванена ученици и за

налагане на съответните санкции в предвиденитев този закон случаи;
10.14. определяучилищни символи и ритуалии другиотличителни знаци;
10.15. определяученическиуниформи;
10.16. участва със свои представителив създаването и приеманетона етичен

кодекс на училищната общност;
10.17. запознава се с бюджетана детската градина, училището и центъра за

подкрепаза личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;
10.18. периодично, най-малко три пъти презедна учебнагодина, проследяваи

обсъжданивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни
меркимежду учителите с цел подобряванена образователнитерезултати;

10. 19. упражнявадруги правомощия, определенис нормативенакт.
11. Документитепо т. 10. I — 5 и т. 10.8 — 10 се публикуватна интернет

страницатана училището .

12.Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от
директора.Извънреднотозаседание се свиква по писмено искане на директораили на
най-малко 1/3 от численияму състав.

13.Решенията се приемат с обикновеномнозинство при присъствиетона не по-
малко от 2/3 от числения му състав.

14.Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с

квалифицираномнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на
РУО.

15.3а всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.



ОБЩЕСТВЕНСЪВЕТ
1. С цел създаване на условияза активни и демократичнофункциониращи

общностикъм всяко училищесе създава общественсъвет.
2. Обществениятсъвет е органза подпомаганена развитиетона училищетои за

гражданскиконтролна управлениетоим.
3. Обществениятсъвет се състои от нечетен бройчленове и включва един

представителна финансиращияоргани най-малкотримапредставителина родителите
на ученициот училището.

4. В състава на обществениясъвет на училище, което извършваобучениеза

придобиванена професионалнаквалификация, се включва и представителна

работодателите.5.Представителите на родителитесе излъчват от събраниена родителите,

свикано от директора на училището. На събраниетосе определя броятна
представителитена родителитеи се избирати резервничленове на обществения

съвет.

6.Представителят на работодателитесе определятот областнияуправителпо

предложениена представителнитеорганизациина работодателите.
7. Председателятна обществениясъвет се избираот членовете му.
8. Членовете на обществениясъвет се определятза срок не по-дълъг от три

години.
9. Обществениятсъвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като

задължителнопровеждазаседание в началото на учебнатагодина.
10. С правона съвещателен глас в работатана обществениясъвет на училищата

участватпоне тримапредставителина ученическотосамоуправление.
11. С право на съвещателен глас в работатана обществениясъвет на

училищатоучастваи представителна настоятелството.
12. В заседанията на обществениясъвет могат да бъдатканени и служителина

институцията, на регионалнотоуправление на образованието, експерти, на

работодателите,на синдикатите, на юридическителица с нестопанска цел и други

заинтересованилица.
13. Директорътна училищетоима право да присъствана заседанията на

обществениясъвет и да изразявастановище по разглежданитевъпроси.
14. Директоръте длъжен при поискване от обществениясъвет да предоставя

всички сведения и документи, необходимиза дейноспаму.
15. Принеобходимостдиректорътможе да отправиискане до председателяна

обществениясъвет за свикването му,
16.06щественият съвет в училището:
16.1. одобрявастратегиятаза развитиена училищетои приемаежегодния отчет

на директораза изпълнението й;
16.2. участва в работатана педагогическия съвет при обсъжданетона

програмитепо чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъжданена изборана ученически

униформи;16.3. предлагаполитики и меркиза подобряванекачеството на образователния
процес въз основа на резултатитеот самооценката на институцията, външното

оценяване
— за училищата, и инспектиранетона детскатаградинаили училището;

16.4. дава становище за разпределениетона бюджетапо дейностии размерана
капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му — за институциитена

делегиранбюджети за частните детски градинии частните училища, които получават

средстваот държавниябюджет;









16.5. съгласува предложениетона директораза разпределениена средстватаот

установенотокъм края на предходнатагодина превишениена постъпленията над

плащанията по бюджетана училищетоили детската градина;
16.6. съгласуваучилищния учебенплан;
16.7. участва с представителив комисиите за атестиранена директоритепри

условията и по реда на държавния образователенстандарт за статута и

професионалноторазвитие на учителите, директоритеи другите педагогически
специалисти;

16.8. съгласува избораот учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на

учебницитеи учебнитекомплекти;
16.9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на

дейносттаси констатиранарушенияна нормативнитеактове;
16. 10. дава становище по училищнияплан-приемпо чл. 143, ал. 1;
16. 11. участва в създаването и приеманетона етичен кодекс на училищната

общност.
17. Принеодобрениеот обществениясъвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се

връщатс мотиви за повторноразглежданеот педагогическия съвет. Приповторнотоим
разглежданепедагогическият съвет се произнасяпо мотивите и взема окончателно

решение.
18.Условиятаи редътза създаването, устройствотои дейносттана обществения

съвет се уреждатс правилник, издаден от министърана образованиетои науката.



УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
1. Настоятелстватаса независими доброволнисдружения за подпомагане

дейноспана образователнатаинституция.
2. към училището се създава само едно настоятелство.
З.Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за

осъществяване на общественополезнадейности организират дейносттаси при
условията и по реда на Закона за юридическителица с нестопанска цел и в

съответствие с разпоредбитена този закон, на уставаили на учредителнияси акт.

4.Настоятелството се учредявапо инициатива на директорана училището или
на родители, учители или общественици.

5. Лицатапо т.4, отправят покана за участие в учредителносъбраниечрез
средстватаза масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители,

представителина юридическилица.
6. Органина настоятелството са общотосъбраниеи съветът на настоятелите.
7. Членоветена съвета на настоятелите се избиратот общотосъбраниеза срок

до 4 години.
8. Съветътна настоятелите избираизмеждучленовете си председател.
9. За постигане на целите си настоятелствата:
9.1. съдействатза осигуряване на допълнителни финансовии материални

средстваза детската градина, училището или центъра за подкрепаза личностно

развитиеи контролиратцелесъобразнотоим разходване;
9.2. подпомагат изгражданетои поддържането на материално-техническата

базана детската градина, училищетоили центъраза подкрепаза личностно развитие;
9.3. съдействатпри организиранена ученическотохранене, за осигуряванена

транспорти при решаванетона други социално-битовипроблемина учениците,

учителитеот училището.
9.4. съдействатза реализиранетона програмипо проблемитена учениците, за

заниманията по интереси, организиранияотдих, туризъми спорт с учениците;
9.5. организират и подпомагат обученияна родителите по въпросите на

възпитанието и развитиетона техните деца;
9. 6. организиратобщественосттаза подпомагане на училището
9.7. сигнализират компетентните органипри извършенинарушения в системата

на предучилищнотои училищнотообразование.



УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Документите, издавани или водени от институциите, се създават,

попълват и водят или издават на хартиен и/или електронен носител съгласно

разпоредбитена наредбаN2 8/11.08.2016 г. за информациятаи документитеза
системата на предучилищнотои училищнотообразование.

2. Задължителнатадокументация в училището и срокът за нейното

съхраняванеса:
2.1. Книга за решениятана педагогическия съвет и протоколи от заседанията

— срокза съхранение20 години
2.2. книга за заповедите на директора и оригиналите на заповедите:

- за дейността— срок за съхранение20 години
- Книга за заповеди на директораза регистриранена ТПО

— срок за съхранение
- 50 години

2.3. книга за регистриранена проверкитена контролнитеоргани на МОН —

срокза съхранение
— 5 години

2.4. Дневник входяща и изходяща кореспонденция и класьори с

кореспонденцията
— срокза съхранение— 10 години

2.5. Книга за регистриранена даренията и класьор със свидетелства за

дарения
— номенклатуренномер

— 3-67 - срокза съхранение— 20 години
2.6. Свидетелствоза дарения

— срокза съхранение
— 20 години

2.7. Летописна книга — срокза съхранение— постоянен
2.8. Книга за подлежащите на задължително обучениедо 16 години (лично

образователнодело — номенклатуренномер3-18/ЕР
— срок за съхранение— 50 години

номенклатурен номер 3-87/ЕР —2.9. ДневникV — XII клас срок за

съхранение5 години
2.10. Личен картон/лично образователнодело — номенклатурниномера

— 3-54-

от VHI до XII клас, дневна, вечернаи индивидуалнаформана обучение;3-48 — задочна,

самостоятелна, комбиниранаи дистанционна формана обучение— срок на съхранение
— 50 години

2.11. Протоколиза допусканедо изпити:
Протоколза допускане на учениците до промяна на оценка

номенклатуренномер
— 3,79А/ЕР — срокна съхранение— 50 години

Протоколза допускане на ученицитедо държавни зрелостниизпити и за

придобиванена среднообразованиеи/или до държавен изпит за придобиванена

професионалнаквалификация— 3-79/ЕР — срокна съхранение— 50 години
2.12. Протоколиза провежданена изпити:

Протоколза дежурствопри провежданена писмен изпит — номенклатурен
номер— 3-82/ЕР — срокна съхранение— 5 години

Протоколза дежурствопри провежданена писмен изпит за признаванена

професионалнаквалификация— номенклатуренномер - 3-82В/ЕР — срокна съхранение
5 години

2.13. Протоколза резултатиот изпити:
Протоколза резултата от писмен, устен или практически изпит —

номенклатуренномер3-80/ЕР
— срокна съхранение— 50 години

Протоколза удостоверяванена завършен гимназиален етап

номенклатуренномер 3-84/ЕР — срокна съхранение
— 50 години



Протоколза резултатиот държавнитезрелостниизпити
— номенклатурен

номер— 3-81/ЕР — срокна съхранение— 50 години

Протоколза резултатиот държавнитезрелостниизпити за придобиване
на среднообразование— номенклатуренномер

- 3-81Б/ЕР — срокна съхранение— 50

години
Протоколза придобиванена професионалнаквалификация

номенклатуренномер
— 3-81 Б/ЕР — срокна съхранение

— 50 години
2.14. Регистрационнакнига за издадените документи за завършенастепен на

образованиеи за придобитапрофесионалнаквалификация— номенклатуренномер
— 3-

78 — срокна съхранение
— 50 години

2.15. Регистрационнакнига за издадените дубликатина документи за

завършенастепен на образованиеи за придобитапрофесионалнаквалификация—

номенклатуренномер
— 3-78 — срокна съхранение

— 50 години
2.16. Регистрационнакнига за издадени удостоверения

— номенклатуренномер
3-78А — срокна съхранение— 50 години

2.17. Регистрационнакнига за издадените дубликатина удостоверение
— 3-78Б

— срокна съхранение— 50 години
З. Книгите и дневниците се прошнуроват.когато книгата (дневникът) не е

номериранафабрично,тя се номерирана ръкасъс син химикал в горния десен ъгъл на

листа. На титулнатастраницана книгите се отбелязватдатите на тяхното започване и

приключване.Номерациятана заповедите, решенията, протоколите, регистрираните
документии други в книгите започва с Ne 1 в началото на всяка учебнагодина.

Срокътза съхранениена книгите и дневниците се отчита от датата на

приключванетоим.
Документитена паралелкатасе водят от учителите, преподаващив паралелката

и се заверяватс подпис на директораи с печат на училището.
При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на

последните данни празнитередове/страници се унищожаватсъс знак „Z”

Протоколитеза изпитите се номериратпо реда на предаванетоим за

съхранениев класьорза съответната изпитна сесия.

Всички документи, могат да се попълват на ръка със син химикал. Не се

допускаизтриванеили коригиранес коректорна фабричноотпечатани или вписани с

химикал текстове и цифри.Допуснатигрешки при попълване на документитесе

коригиратс червенхимикал.
Приотстраняванена допусната грешкав документите, длъжностното лице,

допусналогрешката, с червен химикал задрасквас една хоризонталначертасгрешения
текст (оценка), като вписва в близостверния текст (оценка), фамилиятаси и полага

подписа си, под който се подписва директорътна училищетои се полага печатът на

училището.



ФИНАНСИРАНЕ
1. Финансиранетона Дейностите в ПТГ се осъществява със средства

от Държавниябюджет чрезМОН, чрезпостъпления от печалбата от

производствениДейности,наеми и безвъзмездноДаренисредства.
Размерътна средстватаот МОН по т.1 се определятсъгласно държавното2.

образователноизискване за едногодишна издръжкана ученицив държавнитеучилища.
З. Чрездържавниябюджетсе осигуряватсредстваза заплати, стипендии,

социални осигуровки, отдих, хранене, учебниции поддържанена материално-
техническата база.

4. Училището може да реализираприходи в лева и във валута от

спонсорствоили фондацииза подпомагане на издръжката, развитиетона материално-
техническата база, училищнии извънучилищниизяви, олимпиади и състезания.

5. Директорътразработвапроект за бюджет съвместно с главния

счетоводител и го предлагаза утвърждаванена съответния финансиращорган.
6. Следутвърждаванетона бюджетадиректорътосигуряваизпълнението

му, за което се отчита предфинансовияорган.
7. Членовете на колектива да бъдатсвоевременноинформираниза всяко

изменение в трудовотозаконодателство и заплащането на трудаим.
8. Средстватаза повишаване професионалнатаквалификацияна учителите

се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят
съществуващитедържавниобразователниизисквания.

НастоящиятПравилникза Дейността на ПТГ ”BaCWl Левски ”

градГорна
Оряховицае приет на Педагогически съвет, протоколМ 14/14 септември 2022 г


