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Р  А  З  Д  Е  Л  І 

 

ОБЩО  УЧИЛИЩНО  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

     Чл. 1. ОУ „Гео Милев” осигурява една степен на общо образование - 

основно. 

           /1/. Основното образование се осъществява на два етапа – начален и 

прогимназиален. 

1. Началният етап е от І до ІV клас включително 

2. Прогимназиалният етап е от V до VІІІ клас включително 

     Чл. 2. В І клас постъпват деца на 7 години, навършени в календарната 2014 

година. Децата, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на 

родителите. 

     Чл. 3. Училищното обучение може да бъде отложено по здравословни 

причини за една учебна година с решение на диагностичен екип към РИО на МОН. 

     Чл. 4. Децата от ПГ и учениците от І–ІV клас могат да се преместват в друго 

училище през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, а за децата от ПГ - и удостоверение за 

училищната им готовност. 

     Чл. 5. За завършен І клас училището издава удостоверение, а при завършен 

ІV – удостоверение за завършен начален етап на основно образование. Завършването на 

ІІ и ІІІ клас се удостоверява с ученическата книжка. 

     Чл. 6. Учениците от V–VІІІ клас могат да се преместват в друго училище през 

цялата учебна година, не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на ІІ учебен 

срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване. 

     Чл. 7. Завършването на клас от прогимназиален етап се удостоверява с 

ученическата книжка. 

     Чл. 8. На ученици, завършили 8-ми клас, се издава свидетелство за основно 

образование. 

     Чл. 9. На ученици, навършили 16 г., които напускат училище, се издава 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС.  

 

Р  А  З  Д  Е  Л    ІІ   
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧИЛИЩНОТО  ОБУЧЕНИЕ 

 

      А. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: 

 

     Чл. 10. /1/ Учебно–възпитателния процес в ОУ „Гео Милев”, с. Белозем се 

организира в: 

                     1.  дневна форма на обучение – на една смяна; 

                     2. самостоятелна форма на обучение 

     Чл. 11. /1/ Класовете в училището през учебната 2014/2015 г. са 8, 

паралелките - 16 (І–ІV клас -  9,  V–VІІІ клас  -  7),  ПГ  - 2,  ПИГ – 5 (ПИГ–І клас – 1, 

ПИГ–II клас -1, ПИГ–III клас – 1, ПИГ-  IV клас – 1,  ПИГ– V клас  – 1. 

                 /2/. За всяка паралелка в началото на учебната година директорът 

назначава класен ръководител; 

                /3/.  Когато ученик, подлежащ на задължително обучение, отсъства 

повече от 30 последователни учебни  дни по здравословни причини, училището 



организира индивидуално обучение в домашни условия от 8 до 12 учебни часа 

седмично; 

       Чл. 12. Учениците от І клас не повтарят класа. 

       Чл. 13. /1/ Учениците от ІІ–ІV клас със слаби оценки в края на годината не 

повтарят класа. 

                 /2/ За учениците по чл.12, 13 се организира допълнително обучение 

през лятната ваканция, а при необходимост и през следващата учебна година. 

       Чл. 14. Самостоятелна форма на обучение в ОУ „Гео Милев”, с. 

Белозем се организира за всеки отделен ученик на две сесии редовни и една 

поправителна.  Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена, при която 

учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, 

съгласно училищния учебен план и се организира за:  

                      1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини 

не могат да се обучават в дневна форма на обучение;  

           2. За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на 

Педагогическия съвет;  

                    3. Лица, навършили 16-годишна възраст;  

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със 

заповед на директора. 

Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба № 3 на МОН за системата на 

оценяване. 

В един ден не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет. 

           Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на 

нито един изпит, да се считат отпаднали. За включване в обучението те отново трябва 

да подадат заявление. Заявлението се подава до 05 септември. 

Ученик, започнал обучението си в дадена форма на обучение и преминал в 

самостоятелна форма на обучение, продължава обучението си при спазване 

изискванията на чл.20 от ЗУСООМУП. 

 

 

       Б. УЧЕБНО ВРЕМЕ: 

 

       Чл. 15. Учебната година се разделя на два срока, чиято продължителност е 

определена с учебния план. 

       Чл. 16. Учебната седмица е петдневна. 

       Чл. 17. Продължителността на учебния час е: 

                    в  І–ІІ клас                       - 35 минути 

                    в ІІІ–ІV клас                    - 40 минути 

                    в V–VІІІ клас                   - 40 минути 

        Чл. 18. Междучасията са по 10 минути, а голямото – 20 минути. 

        Чл. 19. По време на училищното обучение знанията и уменията на 

учениците се проверяват ритмично чрез устни, писмени и практически форми на 

контрол, в съответствие с Наредба №3 от 15.04.2003 год. на МОН за системата на 

оценяване и Наредбата за нейното изменение и допълнение от 15.09. 2009 г. 

        Чл. 20. В хода на учебната година учителят установява входно и изходно 

ниво. 

 

 

 

 



Р  А  З  Д  Е  Л    І І І 
 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС – ДОКУМЕНТИ 

 

        

 Чл. 21. /1/. В удостоверението за завършване на ПГ се описва динамиката в 

развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в І клас; 

                    /2/. В удостоверението за завършен І клас се вписва с думи общата 

годишна оценка; 

                    /3/. В удостоверението за завършен начален етап на основното 

образование се вписват годишните оценки по учебни предмети, определени с учебния 

план за ІV клас; 

                    /4/. В свидетелството за завършено основно образование се вписват 

годишните оценки от VІІІ клас по учебни предмети, определени с учебния план, по 

който се обучават учениците; 

                    /5/. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните 

оценки по учебни предмети, определени в учебния план; 

 

Р  А  З  Д  Е  Л    І V 
 

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

                   Чл. 22. УЧИТЕЛИ/ВЪЗПИТАТЕЛИ: 

 

                    /1/. Учителят/възпитателят има право: 

1. Да членува в професионални организации; 

2. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на ОВП,  

като активно използва интерактивни методи и възможностите на ИКТ; 

3. Да предлага решения за подобряване на УВП в училището; 

4. Да участва при избора на учебник, по който ще се провежда 

обучението; 

                     5.  Да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

                     6.  Да дава мнения и да прави предложения за развитието на училището; 

                     7. Да използва училищната МТБ за изпълнение на служебните си   

задължения; 

                     8. Да бъде стимулиран за резултатите от своята работа с грамоти и други 

награди; 

                     9.   Да ползва платен годишен отпуск съгласно чл. 155 /3/ от КТ; 

10. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнението на 

служебните си задължения и за възможностите за повишаване на 

професионалната си квалификация; 

                    /2/. Учителят/възпитателят е длъжен: 

1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа; 

2. Да преподава учебния предмет на книжовен български език с 

изключение на чуждоезиковото обучение, да общува с децата или 

учениците на книжовен български език и да ги подпомага в усвояването 

на книжовноезиковите норми; 

3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства 

поради болест или други причини, най-късно в началото на работния 



ден. Болничният лист се представя в тридневен срок след датата на 

издаването му; 

4. Да не ползва мобилен телефон по време на час; 

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

извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които 

участват деца или ученици; 

6. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на 

положението му на учител и на добрите нрави: 

                          6.1. Да не идва в училище с много къси панталони или поли; 

                          6.2. Да не носи прекалено впити дрехи, дрехи, които не закриват 

кръстната област и такива с прекалено голямо деколте; 

                         6.3. Да идва на работа в хигиеничен вид; 

7. Да определи приемно време за индивидуални срещи с родителите; 

8. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха 

и развитието на децата им, за спазването на училищната дисциплина, да 

ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, 

потребностите и желанията на самите ученици; 

9. Да не внася в училището оръжие и други предмети, източници на 

повишена опасност; 

10. Да осигурява съзнателно, задълбочено и трайно усвояване на 

програмния материал от учениците; 

11. Да проверява системно и оценява обективно знанията и уменията на 

учениците; 

12. Да изпълнява определените задължения в Длъжностната си 

характеристика, КТ и други нормативни актове; 

13. Да опазва живота и здравето на учениците по време на ОВП и на други 

дейности, организирани от него или училището; 

14. Да поддържа толерантни отношения с децата и учениците в т. ч. от 

ромския етнос; 

15. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация; 

16. Да участва във всички заседания на ПС; 

17. Да изпълнява решенията на ПС и препоръките на контролните органи;  

18. Да вписва ежедневно и точно, без съкращения,  темата на преподадения 

материал в материалната книга; 

18.1. Възпитателите – и в електронната система на проект 

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” 

19. Да вписва текущите оценки на учениците в ученическите книжки и в 

училищния електронен дневник; 

20. Да представя в срок изискваната от него информация от УР или РИО на 

гр. Пловдив; 

21. Да се явява на работа най-малко 10 минути преди започване на часа; 

22. Когато е дежурен, да се явява на работа 15 минути преди започване на 

първия учебен час, като през цялото време на дежурството си е сред 

учениците и следи за дисциплината, поведението им и спазването на 

училищната база; 

23. Да изготвя тематично разпределение, съобразно с учебните програми 

по предмети, по които преподава; 



24. Когато провежда учебни часове извън района на училището, да 

информира УР чрез инструктаж за безопасност на учениците и план на 

урока; 

25. Да не изнася училищна документация извън територията на училището, 

а да ползва определените със заповед на директора места за нейното 

съхранение; 

26. Да вписва ежедневно домашните работи на учениците от ПИГ в 

дневника за домашни работи с място на съхранение учителската стая; 

/3/. Учителят/възпитателят  няма право : 

1. Да накърнява човешките и гражданските права на ученика; 

2. Да унижава личното му достойнство; 

3. Да прилага форми на физическо и психическо насилие върху личността 

на детето; 

      3.1. Да удря с пръчка, показалка или други предмети ученика; 

      3.2. Да заключва учениците в класната стая по време на учебен час; 

      3.3. Да прилага форми на физическо насилие (щипане, хапане, дърпане, 

шамар, юмрук, ритник); 

                            3.4. Да прилага форми на психическо насилие (псувни, прякори,   

                     обидни думи); 

4. Да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на 

конфликт на интереси; 

5. Да организира дейности на политическа основа в училището; 

6. Да гони ученици от час; 

 

            Чл. 23. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

                   /1/. Класният ръководител има право: 

1. Да разреши на учениците да отсъстват по крайно уважителни причини 

от учебни занятия до 3 учебни дни през годината след уведомление от 

родителя; 

2. Да прави предложения пред директора на училището и ПС за наказания 

на учениците по чл. 24 /4/ т. 1 и т. 2.5 от настоящия правилник; 

3. Да предлага на ПС учениците за награждаване; 

/2/ Класният ръководител е длъжен: 

1. Да води редовно и правилно учебната документацията за паралелката и 

в края на учебната година  да я предава на директора попълнена и 

приключена; 

2. Да работи по годишен план, съобразен с Насоките и Указанията на 

МОМН и с желанията на учениците; 

3.  Да анализира рисковите фактори върху учениците и да предприема 

превантивни мерки за справяне с тях; 

4.  Да изготвя и представя в определения срок от ръководството справки и 

сведения за паралелката; 

                    5.   Да съхранява до края на учебната година всички медицински бележки 

                         за отсъствията на учениците, както и да предава на директора тези за  

                         временно освобождаване от заниманията по ФВС;  

6.  Писмено да извести родителите на учениците след допуснати 5, 10 и                                    

повече от 15 часа неизвинени отсъствия; 

7. Да уведоми родителите, ако ученикът идва в училище във вид, 

неотговарящ на изискванията на настоящия правилник;  



8. Преди налагане на наказание на ученика да уведоми родителя 

/настойника/ за извършеното нарушение; 

9.  Следи за подписите на родителя срещу текущите и срочните оценки на 

ученика в ученическата му книжка; 

10.  Да запознае родителите с: 

                         1. Промените в Правилника за дейността на училището за  2015/2016  

                    учебна година срещу подпис; 

                         2. Графика за учебните занятия през годината; 

                         3. Графика за провеждане на класните и контролните работи; 

                         4. Графика за приемното време на учителите; 

                    11.  Да изучава индивидуалните особености, способности, наклонности и            

интереси на учениците и съдейства за тяхното развитие, както и за 

уменията им да общуват с учениците и учителите; 

                   12.   Да разработи съвместно с ученическия съвет годишен план на класния 

ръководител; 

                  13.   Да се грижи за социално-психическия климат в паралелката; 

                  14.   Да не допуска конфликти на етническа основа в паралелката; 

                  15.   Да следи за поддържане на хигиената и опазване на училищното  

                       имущество; 

                 16.   Да контролира редовно посещенията на учебните занятия от учениците в  

                     паралелката; 

                  17.   Да вписва броя на отсъствията на ученика веднъж месечно в  

                      ученическата книжка; 

                  18.  Да изготвя характеристика за всеки ученик в края на годината с преценка  

                       за развитието му в ОВП и за спазването на училищната дисциплина. В нея  

                      да посочва както положителните, така и отрицателните страни в  

                      развитието. Тя се предоставя на родителя срещу подпис; 

                  19.  При завършване на основно образование класният ръководител изготвя  

                      цялостна характеристика за развитието на ученика като неразделна част от  

                     свидетелството за основно образование; 

                  20.  Да изготвя характеристика и при преместване на ученика в друго  

                      училище; 

                  21.  Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по       

                        отношение на учениците от паралелката; 

                  22. Осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на  

                      директора, които се отнасят за поверената му паралелка; 

                  23.  Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители за  

                        намиране на нови форми при общуването с ученици и родители; 

                  24.  Да осъществява връзка с учителите, преподаващи в паралелката, за да се  

                        информира за успеха, развитието на учениците, спазването на  

                       училищната дисциплина и уменията им да се интегрират в училищната  

                      среда; 

                  25.  В началото на учебната година  - в часа на класа, класният ръководител   

                       да акцентира на изискванията в Правилника за дейността на училището. 

       26.   В края  на всеки месец да изготвя и подава на ЗАС справка за   

             допуснати  5 неизвинени отсъствия на ученици от класа;   

27.  Класните ръководители на   I-IV клас да изготвят и допълват 

портфолио на всеки ученик от класа;      

  

 



                  /3/. Класният ръководител няма право: 

1. Да отказва изпълнението на решения на педагогическия съвет, с които не 

е съгласен; 

2. Да налага еднолични наказания на учениците; 

3. Да отказва педагогическа помощ и съдействие на учениците и техните 

родители при необходимост и молба; 

 

 

          Чл. 24. УЧЕНИЦИ 
                 /1/. Ученикът има право да: 

1. Избира предмети, предвидени в учебния план като избираеми;  

2. Участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни и 

извънучилищни дейности, в т. ч. и форми на ученическо самоуправление; 

3. Получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото 

обучение; 

4. Получава от учителите консултации при организиране на 

самостоятелната си подготовка; 

5. Дава мнения и предложения по организацията и провеждането на 

цялостната училищна дейност; 

6. Бъде защитен от училището и други институции при накърняване на 

личното му достойнство и човешките му права; 

7. Избира и да бъде избиран в паралелковия и училищния ученически съвет; 

8. Бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в 

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност; 

9. Се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда; 

10. Ползва безплатно училищната МТБ по ред, определен от директора, за 

развитие на интересите и способностите си;                                        

11. Участва, вкл. с присъствието на родител при решаване на проблеми, 

засягащи негови права и интереси; 

12. Отсъства от училище по уважителни причини както следва: 

   1. При представяне на медицинска бележка, заверена от медицинското лице    

в училище или документ от спортния клуб, в който членува; 

   2. До 3 дни през учебната година с уведомления от родителя до класния 

ръководител; 

   3. До 7 дни с разрешение на директора, въз основа на писмена молба от 

родителя; 

                 /2/. Ученикът няма право да: 

1. Отсъства от учебни занятия без уважителни причини; 

2. Участва в хазартни игри, да употребява наркотични средства и алкохол, 

както и да пуши; 

3. Яде плодове, семки и закуски в коридорите и класните стаи. Закусването 

да става навън или във фоайето на І-я етаж, а децата от ПГ – на 

дидактичните маси в класните стаи; 

4. Носи в училище ненужни пособия и вещи, както и оръжие и други 

предмети, които са източник на повишена опасност; 

5. Участва в политически партии и организации; 

6. Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на другите; 

7. Неоснователно да влиза в пререкание с учители и помощен персонал; 

8. Проявява агресия, физическо и психическо насилие към съучениците си; 

9. Се движи в училищния двор с велосипед; 



10. Създава пречки на учителя при и по повод на изпълнението на 

служебните му задължения; 

11. Ползва мобилен телефон по време на час; 

12. Ползва технически и електронни средства по време на час, без 

разрешение на учителя; 

13. Дъвче дъвка по време на учебния час; 

14. Да бъде с шапка или качулка по време на часовете; 

                 /3/. Ученикът е длъжен: 

1. Да изпълнява учебните си задължения; 

2. В едноседмичен срок да представя медицинско бележка, заверена от 

медицинското лице в училище, ако е отсъствал от учебни занятия по 

болест; 

3. Да спазва училищния правилник и ППЗНП; 

4. Да съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции; 

5. Да уважава учителите и съучениците си, независимо от етническия им 

произход; 

6. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на 

положението му на ученик;  

7. Да опазва училищното имущество и личните си вещи, а при повреда 

щетите да се възстановяват или стойността им да заплаща в 

едноседмичен срок от родителите/ настойниците; 

8. Да носи ежедневно и да представя без покана от учителя ученическата си 

книжка за вписване на оценките, както и да носи личната си карта в 

училище и извън него; 

9. При отсъствие на учител да не напуска класната стая, докато чрез 

класния ръководител не се изясни с какво ще се занимава класът този час; 

10.  Да се движи спокойно и културно по коридорите и стълбищата, а след 

биенето на първия звънец да заема мястото си в класната стая, кабинетите 

и работилниците; 

11.  Да се явява в училище с определеното спортно облекло за часовете по 

ФВС; 

12.  Да посреща учителя в часа със ставане на крака; 

13. Да използва тетрадки, моливници и други пособия, които отговарят на 

възрастовите му особености, възпитават в естетика и не съдържат 

агресивни послания. 

                 /4/.  Отговорност 

1. За неизпълнение на задълженията си по ЗНП, Правилника за прилагане 

на ЗНП и Правилника на училището, ученикът носи отговорност и се 

наказва със: 

1.1. Забележка 

1.2. Извършване на дейности в полза на училището в свободно от учебни 

часове време 

1.3. Преместване в друга паралелка 

1.4. Предупреждение за преместване в друго училище 

1.5. Преместване в друго училище 

1.6. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за 

учениците, навършили 16-годишна възраст 

 

 

 



2. Наказания: 

2.1. Наказанието по т. 1.1. се налага от директора по предложение на 

класния ръководител, а наказанието по т. 1.2., т. 1.3., т.1.4., т.1.5. и т.1.6.  

– от директора, след решение на ПС; 

2.2. Наказанията се вписват в ученическата книжка и дневника на класа; 

2.3. Наказанията по т. 1.5. и 1.6. се налагат като крайна мярка при тежки и 

системни нарушения; 

2.4. Дейностите в полза на училището да са съобразени с деянието: 

- дежурство; 

- препис на правила, поговорки... 

- „оранжев гащеризон” – почистване и други. 

Дейностите да са съобразени с възрастта, здравословното състояние на 

ученика и да не унижават неговото достойнство; 

2.5. Други мерки, съпровождащи наказанията по ал. 4 т. 1, са консултации, 

педагогическа подкрепа, допълнително обучение в извън учебно време вкл. 

ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, 

професионално ориентиране и др., с оглед на недопускане на нарушения и  

отпадане от училище; 

2.6. За едно нарушение се налага само едно наказание; 

2.7. Наказанията и мерките са срочни: 

   1. За „Забележка” и „Преместване в друго училище” до края на учебната 

година; 

   2. Срокът за останалите наказания се определя в заповедта за налагането 

им; 

   3. Видът и срокът на мерките по т. 2.5. се определят съобразно 

възможностите на училището; 

2.8. При всяко производство за налагане на наказание се определя 

докладчик – учител, който преподава на ученика; 

2.9. При налагане на наказанието ученикът се изслушва и се проверяват 

фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението; 

   - от директора за наказание „Забележка” 

   - от ПС – в останалите случаи 

2.10. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази 

мнение; 

2.11. Преди налагане на наказанията по т.1.5. задължително се уведомява 

Агенция „Закрила на детето”; 

2.12. При налагане на наказанията и мерките с изключение на мярката за 

отстраняване на ученика поради явяване в неподходящ вид в училище, се 

взема мнението на класния ръководител; 

2.13. Наказанието „Забележка” се се вписва в ученическата книжка и 

дневника на класа. 

2.14. Заповедта за налагане на наказание и мерки може да се обжалва пред 

Началника на РИО гр. Пловдив; 

2.15. Заличаването на наказанията и мерките след определения срок се 

отбелязва в ученическата книжка; 

          2.16. За допуснати неизвинени отсъствия ученикът се наказва както следва: 

   1. със „Забележка”  - за 5 часа 

   2. с „Извършване на дейности в полза на училището” – за 10 часа 

   3. с „Предупреждение за преместване в друго училище”  -  за 15 часа 

   4. с „Преместване в друго училище”  -  за над 15 часа 



   5. с „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение”, ако 

ученикът е навършил 16-годишна възраст” – за повече от 15 часа 

                  3. Когато ученик, подлежащ на задължително обучение, отсъства по        

                   уважителни причини    или болест повече от 270 часа от учебни  

                  занятия, има право на изпитна сесия за завършване на срока или  

                  годината. Директорът по предложение на ПС  определя със Заповед  

                  условията и реда за оценяване и завършване на срока. 

                 4. Ученикът се връща от училище, когато идва: 

 - в неугледен и нехигиеничен вид; 

 - с много къси поли и панталони; 

 - с разголен кръст и впити дрехи; 

 - с грим и червило; 

 - с обувки с високи токове; 

 - с екстравагантни прически; 

 - с дълбоки деколтета; 

 - с боядисани коси; 

                  5.  Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена  

                  оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

6.  В случай че ученик допусне неизвинени отсъствия повече от 5 
последователни учебни дни, за установяване на местонахождението му и 
причините за отсъствията, се предприемат следните мерки: 

6.1.      Класният ръководител провежда разговор с ученика и родителя 
за установяване на местонахождението и причините за 
отсъствията. 

6.2.      Уведомява се кметът на населеното място и се изисква 
информация за местонахождението на ученика. 

6.3.      В случай че отсъствията са неоснователни, се уведомява 
Дирекция „Социално подпомагане”, с предложение за спиране на 
социалната помощ за учащ. 

6.4.      В случай, че ученикът не се намира на територията на 
общината, се уведомява  Отдел „Социална закрила на детето”. 

6.5.      Класният ръководител уведомява директора на училището, след 
което директорът уведомява кмета на община Раковски  за 
налагане на парична глоба, съгласно чл. от ППЗНП 

6.6.      Преместване в друго училище. 
6.7.      След завръщането на ученика в училище се налага наказание, 

съгласно чл. 24 ал. 4 т. 1.2. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  УЧИЛИЩЕТО 

 

А. ОРГАНИ  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ 

 

             Чл. 25. Директорът като орган за управление на училището: 

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на 

училището. 

2. Представлява училището пред органи, организации и лица. 

3. Спазва и прилага държавните образователни изисквания. 



4. Сключва трудови договори с помощник–директора, учителите, 

възпитателите и служителите по реда на Кодекса на труда и 

Инструкция № 2 от 26.08.1994 г. и нейните изменения и допълнения. 

5. Осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и труд. 

6. Обявява свободните места в бюрото по труда и РИО Пловдив в 

тридневен срок от овакантяването им. 

7. Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и 

икономично разпореждане с бюджетните средства. 

8. Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с 

КТ, ЗНП, ППЗНП и Правилниците на училището. 

9. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на 

задължителната документация. 

10. Председател е на ПС и осигурява изпълнение на решенията му. 

11. Изготвя план за контролната си дейност в училището през годината. 

12. Организира приема на ученици в първи клас. 

13. Изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава 

поименно разписание на длъжностите и работните заплати. 

14. Освобождава учениците до 7 дни по уважителни причини след писмена 

молба от родителя. 

15. Административните му актове могат да се отменят от Началника на 

РИО на МОН. 

               Чл. 26. Помощник–директор 

1. Подпомага директора при организирането на учебната и 

административната дейност на училището, в съответствие с 

нормативните актове в системата на народната просвета и 

длъжностната си характеристика. 

2. Пряко отговаря за работата в начален курс. 

3. Отговаря за УК за справяне с тормоза в училище. 

4. Изработва план за контролната си дейност в училището. 

 

Б. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ И УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

                Чл. 27. Педагогически съвет: 

                      /1/. Включва в състава си помощник–директора и всички учители. 

                      /2/. Педагогическият съвет като специализиран орган за разглеждане и  

                           решаване на основни педагогически въпроси: 

1. Приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира 

ежегодно.  

2. Приема правилника за дейността на училището. 

3. Приема училищния учебен план и годишния училищен план. 

4. Избира формите на обучение. 

5. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението. 

6. Обсъжда и предлага на директора решения за наказване и 

награждаване на ученици. 

7. Решенията му могат да бъдат отменени от самия съвет (най-малко 2/3 

от гласовете на присъстващите) или от Началника на РИО на МОМН 

гр. Пловдив. 

8. За всяко заседание на ПС се води протокол. 

               Чл. 28.  УН е обществен орган за подпомагане на дейността на училището,  

                             което работи по свой устав. 



 

 

       Правилникът за дейността на училището е актуализиран и приет на заседание на  

       ПС, проведено на 25.09.2013 г. с протокол №1/25.09.2013 г. 

 

 


