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Настоящия правилник е изготвен на основание ЗПУО, Наредба №8/11.08.2016г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование, Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план, Наредба №11/1.09.2016г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците, Наредба №10/1.09.2016г. за
организация на дейностите в училищното образование, Наредба №13/21.09.2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, Наредба
№12/1.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти, Наредба №9/19.08.2016г. за институциите в
системата на училищното и предучилищното образование, Наредба за приобщаващото
образование от 11.11.2016г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Този правилник урежда устройството, функциите, организацията,
управлението и  финансирането на системата на училищното образование..
Чл.2.Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и
управление

на училището, организацията на образователно – възпитателния процес, правата и
задълженията на обекта и субекта на образователно – възпитателния процес.

Чл.3.С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки
за реализиране на основните принципи в системата на училищното образование:

· образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация,
· образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със

следните принципи:
(1) единна държавна образователна политика за осигуряване правото на
предучилищно и училищно образование;
(2) ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към
възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му
да прилага усвоените компетентности на практика;
(3) равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на
всеки ученик;
(4) равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
предучилищното и училищното образование;
(5) запазване и развитие на българската образователна традиция;
(6) хуманизъм и толерантност;
(7) съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския
език;
(8) иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията
на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на
резултатите от иновациите;
(9) прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на
предучилищното и училищното образование;
(10) автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация;
(11) ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска
цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между
тях по въпросите на образованието.
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ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел  І.  Общи положения
     Чл.4. Цели на училищното образование:

· интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо
развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта,
потребностите, способностите и интересите му;

· съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
· придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните
общности;

· придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво
развитие;

· ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и
насърчаване на развитието и реализацията им;

· формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
· придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното
и отговорното гражданско участие;

· формиране на толерантност и уважение към етническата, националната,
културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

· формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и
хората с увреждания;

· познаване на националните, европейските и световните културни ценности и
традиции;

· придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и
техните взаимовръзки;

· придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите,
правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в
Европейския съюз.

Чл.5. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна
възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на
7-годишна възраст на детето.

Чл.6. Задължителното училищно образование в държавните и в общинските детски
градини и училища е безплатно за учениците.

Чл.7. На учениците в системата на училищното образование се предоставя обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всеки ученик.
      Чл.8. Училищното образование в Република България е светско и не се допуска
налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.

 Чл.9. Официалният език в системата на предучилищното и училищното образование е
български.

      Чл.10. За децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават
допълнителни условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната
интеграция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за
усвояването на българския книжовен език.
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      Чл.11. Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като не
заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно учебници (за учениците  І –VІІ
клас), училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.
      Чл.12. Училището е общинско, с местно значение и утвърден авторитет, финансира се
от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост.

Чл.13. Училището осъществява своята дейност въз основа на принципа на
автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

· определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
· урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и

подзаконовите актове по прилагането му;
· избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на

качествено образование;
· определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната

идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни
знаци;

· участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности
в областта на образованието.

Чл.14. Автономията на училището включва и правото самостоятелно да избира и
съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от
потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните
програми в случаите, предвидени в ЗПУО.
      Чл.15. Училището е юридическо лице и има: наименование ОУ „Свети свети Кирил и
Методий”, седалище – с. Черна гора и официален адрес с. Черна гора, общ. Братя
Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Васил Левски” №1, който съответства на адреса на
дирекцията; собствен кръгъл печат и печат с изображение на държавния герб, и Булстат
№ 000802580.
       Чл.16. Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от
представители на педагогическия съвет, обществения съвет, председателя на
синдикалната организация и  на ученическото самоуправление по ред, определен в
правилника за дейността на училището.
Ред за разработване и приемане на етичния кодекс:
-избор на комисия за изработването на Етичния кодекс по предложение на ПС;
-изработване на Етичен кодекс от утвърдената комисия;
-запознаване и съгласуване със съдържанието на Кодекса с Обществения съвет;
-приемане на кодекса от педагогическия съвет.
Етичният кодекс е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и
училищно образование, съгласно чл.175 ал.1  от ЗПУО.
       Чл.17. Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се
поставя на видно място в училищната сграда.
       Чл.18. Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
       Чл.19. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението
му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.
       Чл.20..Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.
       Чл.21. Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния
кодекс от Педагогическия съвет.
       Чл.22.. Комисията по етика:

· разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс;
· дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

      Чл.23. Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на
заседание на Педагогическия съвет.



5

      Чл.24. В училището въз основа на съответния рамков учебен план се разработва
училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите на
институцията.
      Чл.25. Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или
модули за придобиване на училищната подготовка, включващ задължителни, избираеми и
факултативни часове.

Структурата на учебния план обхваща три раздела:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове;
3. раздел В – факултативни учебни часове.
В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на

общообразователната подготовка, в избираемите учебни часове се осъществява обучение
за придобиване на разширена подготовка, във факултативните учебни часове се
осъществява обучение за придобиване на допълнителна подготовка. В учебния план се
включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и
провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по
предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.
     Чл.26. Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава
със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

Чл.27. Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план
за учениците със специални образователни потребности. Индивидуалният учебен план на
учениците със специални образователни потребности може да съдържа само част от
учебните предмети, определени в училищния учебен план.
     Чл.28. Училището е длъжно да осъществява дейности по превенция на тормоза и
насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.
Дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна
политика и се разработват от училищната общност.
     Чл.29. Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII
клас включително в два етапа, както следва:

1. начален – от I до IV клас включително, и
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.

     Чл.30. Приемът на ученици се осъществява:
· със заявление до директора, удостоверение за преместване и ученическа книжка

( без І клас);
· в І клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна

година или в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на
родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в
държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Началото на
училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното
състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в
държавния образователен стандарт за предучилищното образование

· при записване на бъдещи първокласници с предимство са тези, живеещи в
района на училището.

Раздел  ІІ.  Форми и организация на обучение
     Чл.31. Училищното обучение в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”с. Черна гора,
общ. Братя Даскалови се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се
организира индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение.
     Чл.32. Организацията на учебния ден е целодневна и се осъществява
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при условията и по реда на Наредбата за организация на дейностите в училищното
образование.
     Чл.33. Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при
условията и ред, определени с Наредбата за финансиране на институциите и съобразно
броя на подадените заявления от родителите до 01 септември.

      Чл.34. (1) Училището разработва годишна училищна програма за целодневна
организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата

на училището.
 (2) Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден се

приема от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до
15 септември, включва организирането, разпределението и съдържанието на
дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и
заниманията по интереси.

Раздел ІІІ. Организационни форми
Чл.35. Училищното образование се организира в учебни години.Учебната година

включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и
ваканции.
    Чл.36. Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на
учебната седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се
определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование.

Чл.37. Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. Учебният ден
започва не по-рано от 8.00 часа и приключва не по-късно от 19.30 часа. Началото и
краят на учебния ден за училището се определя със заповед на директора на училището
преди началото на учебната година.
     Чл.38. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:

· тридесет и пет минути - в I и II клас;
· четиридесет минути - в III и IV клас;
· четиридесет и пет минути - в V- VII клас.
При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки

учебен час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със
заповед.

Чл.39. Продължителността на учебните часове и почивките между тях се определят
с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното
образование.  След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките
между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност
не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. Директорът на училището осигурява за
учениците поне една почивка не малко от 20 минути.

Чл.40. Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна
седмица не може да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа.
     Чл.41. В училището са обособени подготвителна група за деца, навършили 5 и 6
години,  7 (седем) самостоятелни паралелки за учениците I – VII клас,като класовете са
номерирани във възходящ ред с римски цифри и 3 (три) групи в целодневна
организация на учебния ден.
     Чл.42. Предучилищното образование  в  ОУ „Свети свети Кирил и Методий”с.
Черна гора, общ. Братя Даскалови се организира във възрастови групи, както следва:

· трета подготвителна възрастова група - 5- 6-годишни;
· четвърта подготвителна възрастова група- 6-7-годишни,
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в които се осъществява задължителното предучилищно образование.
Чл.43. Броят на групите и броят на децата в групите  се определят от директора на

училището след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния
образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие.

Чл.44.. Предучилищното образование в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”с.
Черна гора, общ. Братя Даскалови  се осъществява при полудневна организация, която
осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6
последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година
Началният час на сутрешния прием е не по-рано от 8.00 часа.

Чл.45. Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата
ситуация, която протича предимно под формата на игра. Конкретното разпределяне на
педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично
разпределение, което се разработва по възрастови групи от учителя на конкретната
група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на училището.

Чл.46. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на
учителя е от 20 до 30 минути за  трета и за четвърта възрастова група.

Чл.47..В хода на предучилищното образование постиженията на детето се
отразяват в детско портфолио. Портфолиото съдържа:
1. Титулна страница с данни
2. Работи на ученика
3. Таблица със седмична оценка на дисциплината на ученика.  (Приложение №1)

Чл.48. Училищното образование се организира в последователни класове.
Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред. Паралелките от един клас се
обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

Чл.49. Училището организира целодневната организация на учебния ден при
желание на родителите за учениците от  І до VII клас.

Чл.50. В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката
може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от
един клас или от различни класове.

Чл.51. Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа
принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата
им принадлежност.

Чл.52 Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със
специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по
индивидуален учебен план.

Чл.53. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището,
броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на
индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с наредбата за
финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Раздел  ІV.  Учебно време
Чл.54. За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя

със заповед началото и края на ваканциите с изключение на лятната,  неучебните дни,
началото и края на втория учебен срок.



8

График на учебното време за учебната 2017/2018 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. - есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. - коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. - междусрочна за І – VІІ клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. - пролетна за І – VІІ клас

2. Неучебни дни
21.05.2018 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
23.05.2018 г. втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
25.05.2018 г. неучебен, но присъствен ден по повод Деня на славянската писменост и
българската просвета и култура

3. Начало на втория учебен срок
07.02.2018 г. за І – VІІ клас

4. Край на втория учебен срок

01.06.2018 г. І – ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. V – VІІ клас (16 учебни седмици

Чл.55. Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за
учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл.56. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание
чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците,
съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл.57. (1)В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня
на честване на празника на общината кметът на общината след уведомяване на
началника на регионалното управление на образованието може да обявява до три
учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на територията на общината

 (2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да
обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което
уведомява началника на регионалното управление на образованието.

(3) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е
временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган,
определен с нормативен акт.

Чл.58. Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се
разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в
седмично разписание. Седмичното разписание се разработва в съответствие с
изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от
директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

Чл.59. В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове
се включва и часа на класа.

Чл.60. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за
патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително
чрез ученическото самоуправление.

Чл.61. Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания
извън броя на задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден,
паралелките или групите и спортната база в училището.
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Чл.62. За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да
определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните
часове при:

· разместване на часове за определени дни по указания на министъра на
образованието и науката и/или началника на регионалното управление на
образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални
външни оценявания;

· разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи
учители;

· необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ
учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното
разписание за провеждане на класни работи.

           Чл.63. Организацията на учебния ден е целодневна и се осъществява както
следва:

І. Начало на учебния ден: 08:00 часа
ІІ. Часово разписание – сутрин

Начален етап: І – ІІ клас (35 минути)
Понеделник– Петък
1 час  08:00 – 08: 35
2 час  08:45 – 09: 20
3 час  09:30 – 10: 05
4 час  10:25 – 11: 00
5 час  11:10 – 11: 45 /Час на класа в понеделник/
Забележка: Голямо междучасие от 10: 05 до 10: 25ч.

Начален етап: ІІІ – ІV клас (40 минути)
Понеделник– Петък
 1 час  08:00 – 08: 40
 2 час  08:50 – 09: 30
 3 час  09:40 – 10: 20
 4 час  10:40 – 11: 20
 5 час  11:30 – 12: 10
 6 час  12:20 – 13: 00/Час на класа в понеделник/
 Забележка: Голямо междучасие от 10:20 до 10:40ч.

Прогимназиален етап: V – VІІ клас (45 минути)
Понеделник– Петък
1 час  08:00 – 08:45
2 час  08:55  -  09:40
3 час  09:50  -  10:35
4 час  10:55  -  11:40
5 час  11:50  -  12:35
6 час  12:45  -  13:30
7 час  13:40  -  14: 25 /Час на класа в понеделник/
Забележка: Голямо междучасие от 10: 05 до 10: 25ч.
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ІII. Часово разписание – полудневна организация на ПГ

Понеделник - петък
прием на децата, дейности по избор и игри    08:00 – 08:30
утринна гимнастика 08:30 – 08:45
закуска и отдих 08:45 – 09:20
педагогически ситуации 09:20 – 10:20
почивка, игри по избор на детето 10:20 – 10:40
педагогически ситуации 10:40 – 11:40
дейности по избор на детето, изпращане 11:40 – 13:00

ІV. Часово разписание – групи в целодневна организация на учебния ден

Начален етап

І –ІІ клас  /сборна група/
Понеделник - петък
организиран отдих и физ.активност  11: 45 – 12: 15
организиран отдих и физ.активност  12: 15 – 12: 45
самоподготовка                                    12: 45 – 13:20
самоподготовка                                    13: 30 – 14:05
занимания  по интереси                      14: 25 – 15: 00
занимания по интереси                       15: 10 – 15: 45

ІІ-ІІІ клас /сборна група/
Понеделник, вторник
организиран отдих и физ.активност  13:00 – 13:30
организиран отдих и физ.активност  13:30 – 14:00
самоподготовка                                    14:00 – 14:40
самоподготовка                                    14:50 – 15:30
занимания по интереси                       15:50 – 16:30
занимания по интереси                       16:40 – 17:20

ІІ-ІІІ клас /сборна група/
Сряда - петък
организиран отдих и физ.активност   12:10 – 12:40
организиран отдих и физ.активност   12:40 – 13:10
самоподготовка                                     13:10 – 13:50
самоподготовка                                     14:00 – 14:40
занимания по интереси                        15:00 – 15:40
занимания по интереси                         15:50 – 16:30

 ІІІ-IV клас /сборна група/
Понеделник, сряда
организиран отдих и физ.активност   13:00 – 13:30
организиран отдих и физ.активност   13:30 – 14:00
самоподготовка                                     14:00 – 14:40
самоподготовка                                     14:50 – 15:30
занимания по интереси                        15:50 – 16:30
занимания по интереси                        16:40 – 17:20
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 Вторник, четвъртък, петък
организиран отдих и физ.активност   12:10 – 12:40
организиран отдих и физ.активност   12:40 – 13:10
самоподготовка                                     13:10 – 13:50
самоподготовка                                     14:00 – 14:40
занимания по интереси                        15:00 – 15:40
занимания по интереси                        15:50 – 16:30

           Чл.64 По време на учебната година в зависимост от темите в учебното
съдържание, учениците могат организирано да посещават различни културни и научни
институци и прояви, както и да участват в различни организирани прояви и изяви,
които не са предмет на уреждане по чл.79, ал.5 в наредбата от Закона за туризма,
съобразно личните си предпочитания и възможности, като редът и начинът за тяхното
организиране е следният:
(1) Учителят/класният ръководител, който организира посещението или проявата,
осигурява документите, удостоверяващи информираното съгласие на родителите
/настойниците на учениците за участие в съответното мероприятие ( Приложение 2а –
декларация).
(2) Не по-късно от 14 дни преди датата на мероприятието Учителят/класният
ръководител, който организира посещението или проявата, с доклад (Приложение 2)
информира директора на училището за предстоящата проява.
 (3) Директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид за
нейното провеждане на началника на регионалното управление на образованието, която
задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/настойниците на
учениците.
(4) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от
представяне на информацията по ал.3 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено
становище от началника на РУО

Раздел  V.  Съдържание на училищното обучение
Чл.65. Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания,

умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ
клас, етап и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на
училищното образование.

Чл.66. Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна,
разширена и допълнителна. Училищната подготовка се придобива чрез обучение по
учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка – и чрез обучение или
дейности в други форми.

Чл.67. Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на
общообразователни учебни предмети.

Чл.68. Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната
подготовка, както и общообразователните учебни предмети  се определят с държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Чл.69. Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и
усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

Чл.70. Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в
конкретното училище, се определят с училищния учебен план в зависимост от
интересите на учениците и възможностите на училището.
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Чл.71. Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет
за съответния клас се определя с учебни програми, утвърдени от директора на
училището.

Чл.72. Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива
допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите
му, избират се от учениците според интересите им и се определят с училищните учебни
планове.

Чл.73. Съдържанието на допълнителната подготовка се определя в учебни
програми, утвърдени от директора на училището.

Чл.74. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за
придобиване на допълнителната подготовка.

Раздел  VІ.  Оценяване на резултатите от обучението на учениците
Чл.75. Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите

резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им
реализация.

Чл.76. Основните цели на оценяването са:
· диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и

определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от
подкрепа;

· мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени
към подобряване качеството на образование.
Чл.77. Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. Текущите

изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите – в процеса
на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или степен на образование.

Чл.78. В зависимост от оценяващия оценяването може да е:
· вътрешно – когато оценяващ е обучаващият учител;
· външно – когато оценяващи са комисия или лица, различни от обучаващи

учител.
Чл.79. В зависимост от обхвата си оценяването може да е:

·  национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
· регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко

области;
· училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;

Чл.80 В зависимост от организацията може да е:
· групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
· индивидуално – за отделен ученик.

Чл.81. Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се
поставя оценка. Оценката е показател за степента, в която са постигнати
компетентностите,определени в държавния образователен стандарт за
общообразователна подготовка.

Чл.82. В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде:
· текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учебни цели

и осигурява информация за резултатите от обучението на ученика;
· срочна оценка – поставя се в края на учебния срок и има обобщаващ характер за

резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през съответния
срок;

· годишна оценка – поставя се в края на учебната година и има обобщаващ
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характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул
през годината;

· окончателна оценка – формира се в края на етап от степента на образование и
има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен
предмет и/или модул през съответния етап. Окончателна е и оценката, която се поставя
след полагане на изпит, в случаите когато тя не е слаб (2).

Чл.83. Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които
може да се поставят, са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).

Чл.84. Качественият показател, който определя степента на постигане на
очакваните резултати от обучението, е:
отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните
програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги
използва успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага
самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са
целенасочени и водят до краен резултат;
много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от

учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени.
Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира
придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а
нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна
неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън
рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен;
 добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от
учебните програми. Демонстрира знания и умения с малки пропуски и успешно се
справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и
уменията си в непознати ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите
понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до
краен резултат;
среден – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните

програми. В знанията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите
понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната
програма.Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде
ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат
недостатъци и рядко водят до краен резултат;
слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми,
заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен
измерител „среден“.

Чл.85. Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ клас се
изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към
оценките по чл.82.

Когато за приемане на места, определелени с държавния или с допълнителния
план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен
етап или за завършена основна степен на образование се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. среден 3 се приравнява на 15 точки.
    Скалата  не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е
изразена в точки.

Чл.86. Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от
I – III клас се поставят оценки само с качествен показател. Системата от качествени
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показатели се определя със заповед на директора на училището след решение на
педагогическия съвет. При преместване на ученик копие от заповедта се прилага към
документацията.

Чл.87. На учениците със специални образователни потребности, които се
обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен
показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща
затруднения".

Чл.88. В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо
изпитване се установява входното равнище на учениците по учебните предмети или
модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.
То има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на
мерки за преодоляването им.

Чл.89. Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните
предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване,
се провежда текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.

Чл.90. Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго,
минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за
всеки учебен срок е:

· две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по
училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

· три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по
училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;

· четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по
училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.
   В минималния задължителен брой текущи изпитвания не се включва текущото
изпитване за установяване на входното равнище на учениците.

Чл.91. Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а
според обхвата - индивидуални и групови.
   След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на
учениците се поставят текущи оценки.
    При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно
оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено.

Чл.92. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения
и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

 (2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и
отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

(3)Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един
учебен час.

Чл.93. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и
отговори на групово поставени задачи или въпроси.

  (2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и
отговори на групово поставени задачи или въпроси.

  (3)При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява
индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено
практическо задание.

  (4)При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки
ученик.

Чл.94.(1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се
оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по
определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет.

  (2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.
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Чл.95. (1) Класната работа в  е групово писмено изпитване, при което се
оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния
срок.
      (2) Класна работа в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”с. Черна гора, общ.
Братя Даскалови се провежда по български език и литература и по математика - в
прогимназиалния етап .

 (3)Класната работа по български език и литература при обучение
за придобиване на общообразователна подготовка се провежда в два слети часа.

Чл.96. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от
преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за
подпис от родителя.

 (2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните
работи, като в срок до една седмица след провеждането им уведомява учениците за
направените изводи.
     (3) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната
година.

Чл.97. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване
на следните изисквания:
1.за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или
една контролна работа в един учебен ден;
2.за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от
две класни работи;
3.не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.
        (2)   Графикът се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен
предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на
всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

 (3)  За графика за контролни и класни работи учителите по съответния учебен
предмет информират учениците, а класните ръководители - родителите.

Чл.98. Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат
компетентностите на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен
предмет, изучаван през учебния срок за придобиване на общообразователната
подготовка.

Чл.99. По учебните предмети, изучавани в I - IІІ клас, не се формира срочна
оценка.

Чл.100. Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни
програми на ученици със специални образователни потребности по учебните предмети,
по които оценяването е с качествените оценки по чл.99.

Чл.101. За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва
сериозни пропуски и необходимост от подкрепа, или срочна оценка слаб (2) по
определен учебен предмет се организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2
от ЗПУО по график, утвърден от директора на училището.

Чл.102. Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи
изпитвания по чл.90. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна
оценка.

Чл.103. Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание
и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако
продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния
задължителен брой текущи изпитвания по чл.90. В този случай срещу учебния
предмет в училищната документация се записва “освободен”.

Чл.104. Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-
късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.
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Чл.105. Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет
или модул, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното
съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната
подготовка и при вземане предвид на срочните оценки.

Чл.106. За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през
един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна
оценка.

Чл.107. Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални
учебни програми на ученици със специални образователни потребности по учебните
предмети,по които оценяването е с качествените оценки по чл.87.

Чл.108. За резултатите от обучението:
· в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с

качествен показател;
· във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с

качествен показател;
· от IV до VII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна

оценка с качествен и количествен показател.
Чл.109. Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой

текущи изпитвания по чл.90 за втория учебен срок. В този случай ученикът полага
изпит за определяне на срочна оценка.

Чл.110. Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо
възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването
му през двата учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната
документация се записва “освободен”.

Чл.111. Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за
ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен
срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

Чл.112. Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната
задължителна училищна документация.
            Чл.113. Сроковете за вписване на оценките в документацията са:

· в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите
изпитвания;

· до една седмица след провеждане на изпитването - за текущите оценки от
писмените изпитвания;

· в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки.
Чл.114. Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на

прогимназиален етап на основно образование се формират с точност до 0,01 като
средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в класовете от
прогимназиалния етап.

Чл.115. Наред с окончателните оценки в свидетелството за основно
образование се вписват и годишните оценки по учебните предмети, изучавани в
задължителните и в избираемите учебни часове от училищния учебен план в V, VI и
VII клас.

Раздел  VІІ. Изпити в процеса на училищното обучение
Чл.116. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са:

· поправителни изпити;
· изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас
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Чл.117.Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им
оценка по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите
учебни часове е слаб (2).

     Чл.118.Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в
класовете I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, или комбинирана форма
на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от
три години.

     Чл.119.Учениците по чл.118, чиято възраст надхвърля с повече от три години
съответната за този клас възраст, полагат поправителни изпити.

Чл.120. За учениците по чл.118, които се обучават в дневна,  индивидуална или
комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма
за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните
предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове от училищния
учебен план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната
ваканция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.

Чл.121. Поправителните изпити се организират в две редовни сесии и се
провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици
преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на
училището  и в допълнителни сесии за ученици, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на
редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред,
определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

Чл.122. Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след
приключване на учебните занятия за.

Чл.123. За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът
подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си
оценка, формирана по реда на чл. 23 от Наредбата за оценяване на резултатите от
обучението на учениците.

Чл.124. Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на
годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в
задължителните и/или в избираемите учебни часове.

Чл.125. Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се
полагат от учениците, обучавани в дневна, във вечерна и в комбинирана форма, чиито
отсъствия от учебни занятия надхвърлят 30% от учебните часове по отделен предмет
или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през
учебния срок, което не позволява да бъде поставена срочна оценка поради
невъзможност да бъдат проведени минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал.
1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за оценяване на
резултатите от обучението на учениците.

Чл.126. Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното
съдържание включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул,
изучавано през съответния учебен срок и за съответния вид подготовка.

Чл.127. Изпитите в процеса на обучение се провеждат от:
· училищна комисия по организирането на изпита;
· училищна комисия по оценяването.

Чл.128. За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът на
училището издава заповед за определяне на комисиите по чл.127.
Чл.129. В заповедта по чл.128 за всеки изпит се определят датата на провеждане,

началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали,
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времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване
на резултатите от изпита.

Чл.130. Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока
и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в
училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.

Чл.131.  Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са:
· писмени;
· практически;
· комбинация от писмена и устна част;
· комбинация от писмена и практическа част.

Чл.132. Изпитите в процеса на обучение са писмени.
Чл.133. Изпитите в процеса на обучение са практически по учебните предмети:

· физическо възпитание и спорт;
· музика - за II - IV клас;
· изобразително изкуство - за II - IV клас;
· технологии и предприемачество - II - IV клас;

Чл.134. Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и устна част
по учебните предмети:

1. български език и литература - за II - IV клас;
2. чужди езици.
20. Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и практическа

част по учебните предмети музика, изобразително изкуство и технологии и
предприемачество, информатика и информационни технологии.

Чл.135. Продължителността на изпитите в процеса на обучение е:
· за класовете от началния етап на основната степен:

а) един астрономически час–в случаите, когато изпитът е писмен или
практически;

б) до 20 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от
писмена и устна част;

в) до 40 минути – за писмената или за практическата част, в случаите, когато
изпитът включва писмена или практическа част;

· за класовете от прогимназиалния етап на основната степен:
а) два астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен;
б) до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от

писмена и устна част;
в) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически;
г) до 90 минути – за писмената или за практическата част, в случаите, когато

изпитът включва писмена или практическа част.
Чл.136. В ОУ „Свети свети Кирил и Методий”с. Черна гора, общ. Братя

Даскалови се провеждат национални външни оценявания в края на:
· началния етап на основната образователна степен;
· прогимназиалния етап на основната образователна степен.

Чл.137. В края на ІV и VІІ клас се провежда национално външно оценяване за
установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени
с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Чл.138. Изпитите при националните външни оценявания се провеждат не по-рано
от две седмици преди края на учебния срок, в който приключва изучаването на съответния
учебен предмет в съответната учебна година по график, определен със заповед на
министъра на образованието и науката.
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Чл.139. Изпитите при националното външно оценяване в края на ІV клас са по
учебните предмети български език и литература и математика и се провеждат под формата
на тест. Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката
със заповед може да определи и други учебни предмети, извън посочените, по
които да се проведе национално външно оценяване. В заповедта се определя и
форматът на теста.

Чл.140. Изпитите при националното външно оценяване в края на VІІ клас са по
учебните предмети български език и литература и математика и се провеждат под формата
на тест.

Чл.141. Всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния
предмет чужд език, чрез което се измерва степента на постигане на отделни ключови
компетентности в областта на чуждия език.

Чл.142. Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и
науката със заповед може да определи и други учебни предмети, извън посочените в
чл.140 и чл.141, по които да се проведе национално външно оценяване. В заповедта се
определя и форматът на теста.

Чл.143. Документацията, свързана с организирането и провеждането на
националното външно оценяване, се съхранява в 5-годишен срок, а окончателните
протоколи с изпитните резултати се съхраняват със срок постоянен.

Раздел  VІІI.  Завършване на клас, етап е степен на образование
Чл.144.  Училището издава удостоверение за задължително предучилищно

образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното
образование.

Чл.145. (1) Удостоверението за задължително предучилищно образование се
издава в срок до 31 май на съответната учебна година.
           (2) Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в
съответствие с очакваните резултати
           (3) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране
за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна
подкрепа за личностно развитие.

Чл.146. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко
"среден (3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен
план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.
            (2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в
следващия клас.

Чл.147.  Ученик в началния етап на основно образование продължава
обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните
учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна
или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля,
но с не повече от три години.

Чл.148. Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или
модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при
условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на
резултатите от обучението на учениците.

Чл.149. В случаите по чл.148 ученик, който не се е явил или не е положил
успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

Чл.150. Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили
компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и
учениците от ІV клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, не
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полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в
дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и
възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.

Чл.151. За учениците по чл.150, с изключение на тези, които са се обучавали в
самостоятелна форма, задължително се организира допълнително обучение по време на
лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на
училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през
следващата учебна година.

Чл.152. Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.
Чл.153. За обучението на ученик със специални образователни потребности,

който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за
подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална
учебна програма по съответния учебен предмет. Когато за ученика не е разработена
индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)",
през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен
предмет.

Чл.154. На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава
удостоверение за завършен клас.

Чл.155. Извън случаите по чл.154 завършено обучение в определен клас се
удостоверява с ученическа книжка.

Чл.156. Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават
удостоверение за завършен начален етап на основно образование, което дава право на
продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.

Чл.157. Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно
образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование.
Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на
образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Чл.158. Учениците със СОП, завършили обучението си в VII клас, получават
удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в
VІІІ клас и на професионално обучение.

Чл.159. Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етап
или степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за
информацията и документите.

Чл.160. Върху свидетелството за основно образование се полага печатът с
изображение на държавния герб.

Раздел  IХ. Преместване на ученици
Чл.161. Учениците може да се преместват, както следва:

· от I до VI клас през цялата учебна година;
· VII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки

учебен срок.
Чл.162. Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

· подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12,
ал. 2 на ЗПУО до директора на приемащото училище;

· издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни,
с която потвърждава възможността за записването на ученика.
Чл.163. Служебната бележка се представя от родителя/настойника и/или

ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се
премества ученикът.
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Чл.164. До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал
ученикът, предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за
преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело
на ученика в гимназиален етап.

Чл.165. До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване
родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в
приемащото училище.

Чл.166. (1) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя
със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или
ученика.

(2) Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано
съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите
приравнителни изпити, ако има такива.

Чл.167.. В тридневния срок директорът на приемащото училище информира
писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.  При
преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат приравнителни
изпити.

Чл.168. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в
заповедта на директора на приемащото училище.

ГЛАВА ТРЕТА

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Раздел  І. Основни права и задължения
Чл.169. Децата, съответно учениците имат следните права:

· да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
· да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
· да избират профила и професията;
· да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
· да получават библиотечно-информационно обслужване;
· да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и

задълженията си;
· да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
· да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или

професия;
· да участват в проектни дейности;
· да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за

избираемите и за факултативните учебни часове;
· чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при

решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч.
училищния учебен план;

· да получават съдействие от училището и от органите на местното
самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги
засягат, както и при участие в живота на общността;

· да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
     Чл.170. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие

на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и
училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.
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Чл.171. Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред,
определени от Министерския съвет.

Чл.172. Учениците имат следните задължения:
· да спазват Правилника за дейността на училището;
· да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
· да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят

за развитие на добрите традиции;
· да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат

физическо и психическо насилие;
· да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището,

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

· да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия,
алкохол и наркотични вещества;

· да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена
опасност;

· да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
· да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти

ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
· да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
· да спазват правилника за дейността на институцията;
· да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на

учебните часове;
· да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

Раздел  II.  Ученическо самоуправление
Чл.173. (1) Ученическият парламент на училището се ръководи от председател и

заместник-председател, които се избират за срок от 1 година. Изборът им се
осъществява от Ученическия парламент.
(2) Ученическият парламент на училището:
1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището;
2. участва в награждаването и наказването на учениците;
3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност;
4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия;
(3) Ученическият парламент на училището има право:
1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по
негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт;
2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за
подобряване на образователно-възпитателен процес.
(4) По преценка на директора на училището председателят и заместник-председателят
на Ученическия парламент могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с
право на съгласувателен глас.

Раздел  III. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
Определение и принципи на приобщаващото образование

Чл.174. Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и
подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от
потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси,
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насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на
възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на
живота на общността.

Чл.175. Приобщаващото образование е неизменна част от правото на
образование и се реализира в съответствие със следните принципи:

· гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина
или училище най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено
образование;

· гарантиране на достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно
развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за
възникване на затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на необходимостта
от подходяща подкрепа;

· прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към
интересите и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, съобразени с
възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да
прилага усвоените компетентности на практика;

· приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик –
индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията,
уменията и интересите, на които образователната институция трябва да отговори по
подходящ начин, така че детето или ученикът да развие максимално своя потенциал;

· равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия
за обучение на всички деца и ученици заедно, независимо от трудностите и различията,
които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в
дейността на детската градина или училището;

· системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на
образователните институции в областта на приобщаващото образование на всички
равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически
практики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие на родителите,
мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и
на влиянието им върху обучението и постиженията на децата и учениците;

· сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото
образование – детската градина/училището, детето/ученика, семейството и общността;

· намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху
участието на децата и учениците в дейността на детската градина или училището;

· нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на
децата и учениците за живот в приобщаващо общество.

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
Чл.176. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и

училищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие.

   (2) Подкрепата за личностно развитие осигурява подходяща физическа,
психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и
учениците.

  (3) Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с
индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.

  (4) При работата с децата и с учениците институциите в системата на
предучилищното и училищното образование основават дейността си на принципа на
позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване
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на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и
предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе
си и останалите.

Чл.177. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се
осигуряват там, където са децата или учениците.

Чл.178. Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите, от
специалисти – психолог/ педагогически съветник,логопед, социален работник и
ресурсни учители, или от специалистите в центъра за подкрепа за личностно
развитие.

Чл.179. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в
зависимост от плана за подкрепа на детето или ученика.

Чл.180. За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата
и допълнителната подкрепа за личностно развитие със заповед на директора на
училището в началото на всяка учебна година се определя координатор в детската
градина или училището -  заместник-директорът по учебната дейност, главен учител
или друг педагогически специалист. По предложение на координатора със заповедта на
директора се определят и други специалисти съобразно спецификата на институцията,
които да го подпомагат при организиране и координиране на процеса на осигуряване на
общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

Чл.181. Координаторът има следните функции:
· разпознава потребността от предоставянето на обща и/или допълнителна

подкрепа за личностно развитие на дете или ученик въз основа на наблюденията и
анализите на класните ръководители и на учителите, които преподават на ученика, въз
основа на документите на децата и учениците, включително от изследвания и
консултации при наличие на такива, и въз основа на събраните данни за развитието на
децата и учениците, и/или по инициатива на родителя/представителя на детето/лицето,
което полага грижи за детето;

· предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в случай на потребност от предоставяне на
допълнителна подкрепа за личностно развитие;

· координира извършването на оценката на индивидуалните потребности на
децата и учениците със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби
и с хронични заболявания от екипите за подкрепа за личностно развитие;

· предлага на директора да утвърди списък на децата и учениците, на които ще
се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие въз основа на
извършената оценка на индивидуалните им потребности от екипите за подкрепа за
личностно развитие;

· координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците съвместно с педагогическите специалисти в
училището;

· предлага на директора в случай на необходимост да осигури допълнителни
специалисти като организира и координира осигуряването им в зависимост от
индивидуалните потребности на детето или ученика от регионален център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център, център за
подкрепа на личностното развитие, включително център за специална образователна
подкрепа, специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни
увреждания и/или от доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за
предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето;

· координира работата с родителя/представителя на детето/лицето, което полага
грижи за детето, включително по отношение включването му в работата на екипа за
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подкрепа за личностно развитие на детето или ученика;
· координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа за

личностно развитие на децата и учениците в училището;
· съхранява документите на всяко дете или ученик, за което е формиран и

работи екип за подкрепа за личностно развитие;
· координира връзката с групата за задължително предучилищно образование в

училището и при необходимост предлага на директора да изиска служебно
информацията и документите, отнасящи се до допълнителната подкрепа за
личностно развитие на децата, при наличие на такива;

· координира работата с институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и с други институции и организации, работещи с деца, по
отношение предоставянето на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно
развитие на дете или ученик;

· координира предоставянето на методическа подкрепа от регионален център
за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, от Държавния логопедичен
център, от център за специална образователна подкрепа и съдейства за провеждането
на различни форми на обучение на педагогическите специалисти в училището;

· организира и координира дейности и събития в училището за децата и
учениците, за училищната и за родителската общност, насочени

към промяна на нагласите и приемане на различието, както и към изява на дарбите на
децата и учениците;

· след приключване на втория учебен срок на съответната учебна година
изготвя и предоставя на педагогическия съвет обобщен доклад-анализ за състоянието
на процеса на приобщаващото образование в училището.
       Докладът се предоставя и на началника на съответното регионално управление на
образованието.

Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в училището
Чл.182. (1) Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от

постъпването на детето в детската градина до завършването на училищното
образование съобразно индивидуалните му потребности и възможностите на детската
градина или училището.

Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на
потенциала на всяко дете или ученик.

(2) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.
(3) Общата подкрепа за личностно развитие в училището гарантира участие

и изява на всички деца в групата за задължително предучилищно образование и на
всички ученици в класната стая и може да включва екипна работа между учителите и
другите педагогически специалисти;

· допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;
· допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
· допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън

редовните учебни часове;
· консултации по учебни предмети;
· кариерно ориентиране на учениците;
· занимания по интереси;
· библиотечно-информационно обслужване;
· грижа за здравето;
· осигуряване на общежитие;
· поощряване с морални и материални награди;
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· дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
· ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
· логопедична работа.

     (4) Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти
включва:

· регулярни екипни срещи между учителите в групата/класния ръководител,
учителите и другите педагогически специалисти за:

а) преглед и обсъждане на анализ на събраната информацията и наблюденията
на обучението и развитието на всяко дете или ученик.

Анализът включва:
1. данните за индивидуалния напредък в обучението на всяко дете или ученик и

за придобитите компетентности – знания, умения и отношения;
2. установените силни страни на всяко дете или ученик и на индивидуалните

нагласи по отношение на ученето и участието в живота на общността;
3. установеното наличие на възможни рискови фактори в средата на детето или

ученика;
4. данните от информацията, която придружава детето от детската градина,

включително за предоставяни дейности по обща подкрепа в детската градина;
5. данни от извършена диагностика на училищната готовност, от входни нива по

учебни предмети, логопедично изследване, портфолио и други.
Обсъждането на цялата информация от анализа се прави от класния

ръководител/учителите в групата съвместно с учители, които преподават на детето или
ученика, и с координиращото звено в училището в срокове, определени от училището.

б) изготвяне на план за действие за обща подкрепа за отделни деца и ученици;
в) обмяна на информация и на добри педагогически практики.
(5) На родителите се предоставя информация и при необходимост се канят на

екипните срещи.
(6) По време на срещите се води протокол, който се подписва от всички

участници в срещата.
(7) Графикът на срещите се прилага към годишния план за дейността на

училището.
(8) Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното

поведение имат за цел изграждане на позитивен организационен и психологически
климат в училище, включително чрез психологическа подкрепа.

(9) Психологическата подкрепа е насочена към учениците, учителите,
училищното управление и родителите, и включва:

· създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения
между всички участници в образователния процес;

· предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и
за преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците;

· групова работа с ученици; кризисна интервенция;
· работа със средата, в която е детето или ученикът – семейството, връстниците.

(10) Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на
превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на учениците в:

· допълнително обучение по учебни предмети при условията на Закона за
предучилищното и училищното образование;

· консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни
предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

· логопедична работа с учениците.
(11) Реализирането на дейности за обща подкрепа за личностно развитие в
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училището въз основа на анализа на събраната информация и наблюденията на
обучението и развитието на всяко дете или ученик може да се осъществява чрез план
за действие в случаите, когато:

· се установят затруднения в обучението на детето или ученика и/или има
рискови фактори в средата, които може да повлияят на обучението му, но които все
още не изискват допълнителна подкрепа за личностно развитие;

· се установи, че дете или ученик напредва значително по-бързо, отколкото
децата и учениците на неговата възраст.

(12) Планът за действие съдържа цели за работа с детето или ученика, срок за
постигането им, описание на работата и се изготвя от учителя в групата на детето или
от класния ръководител на ученика в екипна работа с другите педагогически
специалисти до 14 дни от установяването на случаите.

(13) Планът за действие включва задължително:
· допълнително обучение по учебни предмети при условията на Закона за

предучилищното и училищното образование;
· консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни

предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.
Планът за действие се актуализира, променя или прекратява след преглед на

напредъка на детето или ученика и съобразно заложените в него срокове.
(14) Отговорност за координацията по изпълнението на плана за действие

за обща подкрепа имат учителят в групата на детето или класният ръководител на
ученика.Учителите в групата или класният ръководител запознават
родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, с изготвения
план за действие за обща подкрепа и го информират за резултатите от изпълнението му.

(15) В случаите когато дете или ученик получава обща подкрепа  и не се отчита
напредък в рамките на три месеца от началото на предоставянето на подкрепата,
учителят в групата на детето/класният ръководител на ученика обсъждат с
координатора в училището насочването на детето или ученика за оценка на
индивидуалните му потребности от екип за подкрепа за личностно развитие.
             (16) Училището е длъжно да осъществява дейности по превенция на тормоза и
насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение,
които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в
образователния процес.

(17) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и
насилието са подчинени на общата училищна политика, разработват се от училищната
общност и може да включват:

· изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;
· разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното

образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните
часове;

· партньорство с родителите;
· дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната

общност.
(18) Основен принцип при изграждането на училищната политика за

противодействие на тормоза в училище е прилагането на цялостен училищен
подход,полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на
тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.Училищната политика за
противодействие на тормоза в училище се реализира на равнище училище и на
равнище клас, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по
превенция и интервенция (реакция). Дейностите по превенция и интервенция се
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разработват въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз между
децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от
министъра на образованието и науката.

(19) За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и
за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната
среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се
прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната
мотивация:

· обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на
възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

· използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
· консултиране на детето или ученика с психолог;
· консултиране на детето или ученика с педагогически съветник;
· създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
· създаване на условия за включване на детето или ученика в занимания,

съобразени с неговите интереси и потребности;
· индивидуална подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава

(наставничество);
· участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
· други дейности.

(20) Дейността на класния ръководител за преодоляване на проблемното
поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в
образователната и училищната среда се документира в дневника на класа и в
ученическата книжка, и се информира родителят/представителят на детето/лицето,
което полага грижи за детето.

(21) Решаването на конфликт в училище чрез посредник се осъществява в
училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог
и/или педагогически съветник, невъвлечен в конкретния конфликт, който посредничи
между страните в конфликта с цел разрешаването му.

(22) Консултирането на детето/ученика с психолог или педагогически съветник
се осъществява по желание на ученика и/или на родителя/представителя на
детето/лицето, което полага грижи за детето, или по препоръка на класния
ръководител, на учител или на координиращото звено.

(23) Дейностите по създаване на условия за включване на ученика в група за
повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по
ненасилствен начин,и в занимания, съобразени с неговите интереси и потребности, се
осъществяват по желание на ученика и/или на родителя/представителя на
детето/лицето, което полага грижи за детето, или по препоръка на класния
ръководител, на учител или на координиращото звено, в съответствие с възможностите
и наличните ресурси на училището или чрез привличане на външни ресурси.

(24) Индивидуалната подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава
(наставничество) се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и
уважава.Наставник може да бъде учител от училището или обществена личност,
която има доверителни отношения с ученика или представлява пример и подкрепа за
него и спомага за развитието на силните му страни и за личностното му развитие.

(25) Участието на ученика в дейности в полза на паралелката или училището се
осъществява като ученикът избира дейност, която да извърши в полза на училището
или паралелката. Дейността се избира съвместно с класния ръководител, за което се
уведомява родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.
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(26) За всички предприети дейности с децата/учениците за преодоляване
на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в
образователната и училищната среда, с участието в дейността на институцията и с
поведенческите им прояви, се изисква информираното съгласие на
родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, освен в
случаите когато родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за
детето, се явява заплаха за живота и здравето на детето/ученика.
          (27) При отказ от страна на родителя/представителя на детето/лицето, което
полага грижи за детето, да изрази съгласие или да окаже съдействие за реализиране на
дейностите за преодоляване на проблемното поведение на детето/ученика и за справяне
със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда, с
участието в дейността на институцията и с поведенческите прояви, или когато
родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, се явява
заплаха за живота и здравето на детето/ученика, директорът на съответната институция
в системата на предучилищното и училищното образование писмено уведомява отдела
за закрила на детето по местоживеенето на детето/ученика.

(28) Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
се предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности.
Оценката се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на детето или
ученика, утвърден със заповед на директора на училището за конкретно дете или
ученик.

(29) Оценката на индивидуалните потребности на дете или ученик е процес
на събиране и анализиране на специфична информация за неговото функциониране –
силни страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в
образователния процес, възможности за реализация.

(30) За извършването на оценката родителят/представителят на детето/лицето,
което полага грижи за детето, представя следните документи:

· заявление;
·  статуси от проведени предварителни изследвания и консултации –

психологични, логопедични, медицински – при наличие на такива, в зависимост от
потребностите на детето/ученика;

· всички необходими здравни, социални, съдебни, както и други документи,
които имат отношение към обучението и образованието на детето или ученика;

· протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска
консултативна комисия или от друга експертна лекарска комисия с приложени лична
амбулаторна карта, съдържаща необходимите изследвания, консултации, епикризи и
други, които удостоверяват заболяването – при деца и ученици с хронични
заболявания.

(31) При извършването на оценката се вземат предвид и:
· резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от

обучителни затруднения;
· документите от личното образователно дело и материали на детето/ученика

(портфолио);
· други документи при необходимост по преценка на екипа за подкрепа за

личностно развитие на детето или ученика.
(32) Оценката на потребностите на дете/ученик, което не владее български

език, се извършва на езика, който детето/ученикът владее най-добре.
(33) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици със

специални образователни потребности се извършва от психолог, логопед, ресурсен
учител, съвместно с учителите в групата /класния ръководител и с учителите, които
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преподават на ученика в училището. Оценява се познавателно развитие,
комуникативни умения, социални умения, физическо развитие и адаптивно поведение,
психични реакции, семейно функциониране.

(34) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици в риск се
извършва от психолог и/или от социален работник в училището съвместно с учителите
в  групата /класния ръководител и с учителите, които преподават на ученика в
училището. Оценяват се рисковите и защитните фактори в ситуацията на детето и
неговата среда.

(35) Оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със
специални образователни потребности се извършва в срок от 1 до 3 месеца в началото
на учебното време на съответната учебна година при установяване на необходимост от
извършване на такава оценка.

(36) Оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците може
да се извършва и след всяко установяване на необходимост от такава оценка през
учебната година в установения срок.

(37) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и
ученици:

· със специални образователни потребности;
· в риск;
· с изявени дарби;
· с хронични заболявания.

(38) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за
допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на
детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците със специални
образователни потребности определя и часовете за ресурсно подпомагане.
            (39) Ресурсен учител се осигурява на всяко дете или ученик със
специални образователни потребности, което се нуждае от допълнителна подкрепа за
личностно развитие въз основа на оценката на индивидуалните му потребности.
 Броят на ресурсните учители в училището се определя от броя на часовете за ресурсно
подпомагане, посочени в плана за подкрепа на детето или ученика, и от променящите
се индивидуални потребности на децата или учениците.

(40) За ученици със специални образователни потребности, които се
обучават в дневна, вечерна, комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на
обучение, и за ученици с изявени дарби, които се обучават в комбинирана,
дистанционна форма или в дуална система на обучение, при необходимост се
разработва индивидуален учебен план въз основа на училищния учебен план.

(41) Индивидуалният учебен план се утвърждава със заповед на директора на
училището и изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление
на образованието.

(42) Индивидуалният учебен план разпределя учебното време между учебните
предмети и/или модули за придобиване на училищната подготовка.

(43) Индивидуалният учебен план съдържа:
· броя на учебните седмици по класове;
· наименованията на учебните предмети и седмичния брой часове по учебни

предмети и/или модули.
(44) В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се определят:

· място за провеждане на обучението – в училище, в център за подкрепа за
личностно развитие – център за специална образователна подкрепа, в домашни или в
болнични условия;

· календарен график на обучението по дати и часове;
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· специфичните методи на обучение, включително формите и методите за
проверка и оценка, когато има такива специфики.

(45) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение
на случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.
Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия съвет и
се утвърждава от директора на училището.

(46) За обучението по всеки учебен предмет от индивидуалния учебен
план екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика разработва индивидуална
учебна програма, която се утвърждава от директора на училището.

(47) Индивидуалните учебни програми се разработват в съответствие със
следните основни принципи:

· спазване правата на детето или ученика;
·  индивидуален и диференциран подход;
· комплексно въздействие на планираните дейности;
· екипност при изпълнението на програмата;
· етапност на планираните дейности;
· приемственост и системност.

(48) Индивидуалните учебни програми на учениците със специални
образователни потребности се разработват въз основа на държавния образователен
стандарт за общообразователната подготовка, на учебните програми по
общообразователните учебни предмети. Индивидуалната учебна програма по
съответния учебен предмет от индивидуалния учебен план се изготвя въз основа на
докладите на членовете на екипа за подкрепа за личностно развитие за потребностите и
възможностите на ученика.

(49) Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето,
се запознава с индивидуалните учебни програми и изразява писмено съгласие за
прилагането им.

(50) Учениците с умствена изостаналост и множество увреждания се обучават по
общообразователните учебни предмети – български език и литература,
математика, роден край, околен свят, човекът и природата, човекът и обществото,
биология и здравно образование, история и цивилизации, география и икономика,
технологии и предприемачество, информатика, информационни технологии,
изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

(51) Общообразователната подготовка на децата и учениците с умствена
изостаналост обхваща следните ключови компетентности:

· основни компетентности в областта на българския език.Умение за общуване –
вербални и невербални начини за комуникация;

· елементарни математически представи и понятия;
· елементарни познания в областта на природните науки и технологиите;
· фрагментарна дигитална компетентност;
· умения за учене;
· умения за социализация;социални и граждански познания;
· възможности за вземане на решения и за прилагането им;
· културни познания и умения за изразяване чрез творчество;
· нагласи за здравословен начин на живот и спорт.

(52) Индивидуалните учебни програми се разработват в съответствие с
учебното съдържание по общообразователните учебни предмети и са съобразени с
индивидуалните потребности и възможности на учениците с умствена изостаналост и
множество увреждания.

(53) Индивидуалните учебни програми се разработват съгласно следните
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рамкови изисквания:
· учебният предмет български език и литература развива уменията за общуване

вербално и невербално, поставя основите за развитие на речта – устна или
символна. Изучава се до 5 часа седмично.

· учебните предмети математика, човекът и природата, биология и здравно
образование, технологии и предприемачество са пряко свързани с развиване на
сензорни способности и овладяване на сензорни еталони и елементарни математически
представи и понятия. Учебният предмет математика се изучава до 3 часа седмично, а
останалите – до 2 часа седмично;

· учебните предмети околен свят, човекът и обществото, история и
цивилизации, география и икономика и гражданско образование способстват за
установяване на отношение към възприеманите социални явления, за овладяване на
навици на поведение и активно възпроизводство на социалния опит в общуването и
взаимодействието, съответстващи на обществените норми, за възприемане на самия
себе си и на явленията в собствения и в обществения живот, за поставяне на основите
на социалните и гражданските компетентности. Изучават се до 2 часа седмично.

· учебните предмети информатика, информационни технологии и компютърно
моделиране са основополагащи за придобиване на основни дигитални компетентности.
Изучават се до 2 часа седмично.

· учебните предмети изобразително изкуство и музика предоставят
възможности за развиване на двигателната фино-моторна ритмика и метро-ритмичния
усет, за изразяване на естетически преживявания и отношения, за стимулиране на
позитивни емоции и придобиването на културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество/съпреживяване. Изучават се до 3 часа седмично.

· учебният предмет технологии и предприемачество е насочени към
придобиване на практически личностни умения за самостоятелен и независим живот.
Изучават се до 2 часа седмично.

· чрез учебния предмет физическо възпитание и спорт се развиват умения
за координация на движенията, обследване на пространството, активност при
придвижване и участие в колективни игри. Изучава се до 3 часа седмично.

(54) Броят на учебните часове в индивидуалния учебен план на ученик с
умствена изостаналост за всеки учебен предмет не може да е по-голям от броя на
учебните часове за всеки учебен предмет в училищния учебен план, като общият брой
на учебните часове в индивидуалния учебен план не може да е повече от 21 учебни
часа седмично.

(55) В края на първия срок се извършва преглед на резултатите от обучението по
индивидуалната учебна програма, като се отразява постигнатото равнище на
компетентности на ученика с умствена изостаналост и множество увреждания. При
необходимост координиращият екип в центъра за социална образователна подкрепа
предлага на координатора на училището актуализиране на индивидуалната учебна
програма по един или повече учебни предмети от индивидуалния учебен план на
ученика. Актуализирането на индивидуалната учебна програма по се извършва по реда
на нейното приемане.

(56) Оценяването на учениците с умствена изостаналост и множество
увреждания, обучавани по индивидуални учебни програми, се извършва в съответствие
с чл. 120, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Раздел  ІV. Санкции на учениците
Чл.183. /съгл. Чл. 199 до чл. 207 от ЗПУО/ За неизпълнение на задълженията си

по ЗПУО, в нормативните актове по прилагането му, този правилник и вътрешни
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правила за налагане на наказания, с цел преодоляване на проблемното поведение на
учениците, по преценка и предложение на класен ръководител, учител, педагогически
съветник и ръководството на училището, може да бъде стартирана процедура по
налагане санкция на учениците:

· забележка;
· извършване на дейности в полза на училището;
· предупреждение за преместване в друго училище;
· преместване в друго училище;

Чл.184. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес,
учителят може да го отстрани до края на учебния час.

Чл.185. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в
нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не
позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на
основанието за отстраняването му.

Чл.186. Веднага след приключването на учебния час по чл.184 или след
отстраняването на ученика се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на
проблемното поведение, и се уведомява родителят.

Чл.187. В случаите по чл. 184 и чл. 185 се предприемат дейности за мотивация и
за преодоляване на проблемното поведение и задължително се уведомява
родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.

Чл.188. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.
Чл.189. Освен налагането на санкция на ученика задължително се предоставя

обща подкрепа за личностно развитие като консултации по учебни предмети,
консултации с психолог и/или с педагогически съветник, допълнително обучение и
допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в
периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и
други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

Чл.190. Видът на общата подкрепа по чл.189 се определя в плана за действие от
координатора съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и
родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.

Чл.191. Децата от подготвителните групи,  записани в целодневна, полудневна и
почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други
уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по
семейни причини.

Чл.192. Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е
допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване
от родителите в срок,определен с Правилника за дейността на училището (чл.195,
ал.3).Отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на
ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед
на министъра на образованието и науката

Чл.193. Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не
е по някоя от уважителните причини, определени в чл.195, класният ръководител е
длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи
за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него
възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

Чл.194. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в
края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.

Чл.195. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в
следните случаи:
(1) по медицински причини – при представяне на медицински документ и след
писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага
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грижи за детето;
(2) поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ
от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси,
олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено
потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за
детето;
(3) до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището
въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините,
налагащи отсъствието, 1 (един) ден преди то да бъде направено; в случай че молбата не
може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето
или лицето,което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен
разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-
късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
(4) до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището
въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за
отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.

Чл.196. За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват
оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от
задължителната или от разширената подготовка, директорът на училището, по
предложение на педагогическия съвет, определя със заповед условията и реда за
оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или година. Ученикът
повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са
налице уважителни причини за това. Броят на отсъствията по уважителни причини на
учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на
срочна оценка.

Чл.197. Санкцията “забележка” се налага за:
а) системни закъснения за час;
б) допуснати 15 отсъствия по неуважителни причини;
в) неспазване на реда в класната стая,
г) регистрирани над 3 забележки в дневника, относно дисциплината и поведението на
ученика.
д) за използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешение от учител.

Чл.198. Санкцията „Забележка“ се налага със заповед на директора по
мотивирано писмено предложение на класния ръководител и писмено уведомен
родител за причините за налагането й и бъдещите възможни и наложителни съвместни
дейности за преодоляване на проблемното поведение;

Чл.199. Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена.
Чл.200. Санкцията „извършване на дейности в полза на училището” се

налага за:
а) поведение, което е нарушение на установения ред в училището и при провеждане на
всички прояви извън сградата;
б) повреждане на училищно имущество;
в) тютюнопушене в сградата и двора на училището;
г) за повторно използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешение на
учител.

Чл.201. Дейности в полза на училището:
Видове дейности в полза на училището могат да бъдат:

· почистване и поддържане на тревните площи и на дворното пространство,
· поливане на цветята,
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· снегопочистване,
· почистване на учебни маси и столове,
· почистване на стени, врати и други.

Чл.202. Дейностите не могат да ангажират повече от един и половина
астрономически часа на ученика на ден  и трябва да бъдат съобразени с възрастовите
особености –

· за децата до 14 години: почистване на тревните площи и поливане на цветята;
почистване на учебни маси,

Чл.203.  Срокът, за който се налага санкцията, се определя от Педагогическия
съвет.

Чл.204. Дейностите се реализират в свободното от учебни часове време за
ученика.

Чл.205. Изпълнението на наказанието се реализира в срок от една седмица след
издаване заповедта на директора до изтичане срока на наказанието.

Чл.206. Родителят се уведомява писмено от класния ръководител за времето,
мястото и вида дейност, която е определена за ученика, както и за срока на наложеното
наказание.

Чл.207.Санкцията “предупреждение за преместване в друго училище” се
налага:
а) при груби прояви на насилие: вербална агресия – обидни изказвания, ругатни,
подигравки, унижаващи достойнството, прояви на дискриминация и други подобни;
б) при налагане на мярката „отстраняване от учебен час” повече от 5 пъти за един
учебен срок;
в) за допуснати над 25 отсъствия по неуважителни причини;
г) за системно нарушаване на дисциплината и регистрирани над 6 забележки в
дневника на паралелката за един учебен срок;
д) за употреба на алкохол и наркотици;
е) за кражба или унищожаване на училищно или чуждо имущество;
ж) за организиране и провеждане на хазартни игри;

Чл.208. Санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“ се
налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет, при писмено
уведомена териториална структура за закрила на детето и писмено уведомен родител за
причините за налагането й и бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за
преодоляване на проблемното поведение.

Чл.209. Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена.
Когато санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“ е наложена до
30 учебни дни преди края на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на
следващата учебна година;

Чл.210. Санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап
Чл.211. Санкцията “преместване в друго училище” се налага за системни

нарушения на този правилник и сериозни провинения като:
а) особено тежки прояви на агресия и насилие;
б) унищожаване на официална училищна документация;
в) допуснати над 30 отсъствия по неуважителни причини;
г) за системно използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешение на
учител, когато това е довело до проваляне на учебен час, застрашило живота и здравето
на учител или ученик;
д)за тежки еднократни нарушения на настоящия правилник;
е)за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен
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физическото и  психичното здраве на ученици и служители в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ с.Черна гора;
ж)физическа саморазправа, съзнателно предизвикана физическа травма.

Чл.212. Санкцията „преместване в друго училище“ се налага със заповед на
директора по предложение на педагогическия съвет, при писмено уведомена
териториална структура за закрила на детето и писмено уведомен родител за причините
за налагането й и бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за
преодоляване на проблемното поведение.

Чл.213. Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена.
Когато санкцията „преместване в друго училище“ е наложена до 30 учебни дни преди
края на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година;

Чл.214. Санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап.
Чл.215. По писмено изразено желание на ученика и негов родител, по преценка

на директора и при мотивирано становище на класен ръководител, след заличаване
на санкцията „преместване в друго училище“, ученикът може да продължи
обучението си в училището, в което е преместен.

Чл.216. Директорът задължително писмено уведомява родителя/представителя
на детето/лицето, което полага грижи за детето, за откриването на процедура по
налагане на санкция „забележка“, а в случаите на „предупреждение за преместване в
друго училище“ и „ преместване в друго училище“– и съответните териториални
структури за закрила на детето. При уведомяването на родителя/представителя на
детето/лицето, което полага грижи за детето, директорът задължително посочва
извършеното от ученика нарушение и условията, при които родителят/представителят
на детето/лицето, което полага грижи за детето, може да участва в процедурата по
налагане на санкцията.

Чл.217. Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от
увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл.218. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по
чл. 199, ал. 1 от ЗПУО (забележка). Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО  се налагат
независимо от санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО.

Чл.219. Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и
обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и
възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл.220. В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик (до 14
години) се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а
непълнолетният ученик (14-18 години) извършва всички действия лично, но със
съгласието на родителите си.

Чл.221. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде
изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното
нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или
на педагогически съветник.

Чл.222. Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да
изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия
и по ред, определени в Наредбата за приобщаващото образование.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РОДИТЕЛИ
Чл.223. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището

се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и
всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави
необходимо.

Чл.224. Средство за постоянна връзка между училището и родителя е
бележникът за кореспонденция.

Чл.225. Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и
електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на
паралелката.

Чл.226. Родителите имат следните права:
· периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на

децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и
за приобщаването им към общността;

· да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите
и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в
друго удобно за двете страни време;

· да се запознаят с училищния учебен план;
· да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
· най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране

в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и
с личностното развитие на децата им;

· да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
· да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

Чл.227. Родителите имат следните задължения:
· да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно

образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището
в случаите на отсъствие на детето или ученика;

· да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в
училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

· редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в
училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на
училищните правила;

· да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването
му от страна на детето и ученика;

· да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;

· да участват в родителските срещи;
· да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг

педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
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ГЛАВА ПЕТА

УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОР

Чл.228. Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които
изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

Чл.229. Учителска длъжност се заема от лица с висше образование по
специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления и професионална квалификация
"учител".

Чл.230. Учителските длъжности в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
с.Черна гора са:

· учител;
· старши учител;
· главен учител.

Чл.231. Длъжността „учител“ включва следните функции:
· планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите,

индивидуалните особености и специални образователни потребности на децата
и учениците, както и на възможностите за развитието им;

· организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни
методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии,
създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и
позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата или на
учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и
сътрудничество както между учител и децата/учениците, така и между самите
деца/ученици;

· оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на
предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на
необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в
образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности;

·  сътрудничество и екипна работа с други педагогическите специалисти и
взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на
подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците;

·  контролиране и отчитане участието на децата или на учениците в
образователния процес и своевременно информиране на родителите за
допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на
мерки за преодоляване;

· отговорност за живота и здравето на децата и учениците, с които работят както
по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час,
така и по време на организираните от тях допълнителни дейности или занимания
по интереси;

· участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни
изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по
теория и практика на професията като квестори, оценители, консултанти и
други;

· участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни
помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет,
отчитайки спецификата на групата или класа.
Чл.232. Длъжността "старши учител", освен чрез функциите по т.5 се

осъществява и чрез функции, свързани с:
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· провеждането на вътрешноинституционалната квалификация по съответните
образователни направления, учебен предмет, модул;

· организиране и подготовка на:
а) изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за оценяване на
знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;
б) диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и
необходимостта от допълнителна работа;
в) външно оценяване и държавни зрелостни изпити;
г) училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни
форми и дейности;

· обобщаване и анализиране на резултатите, получени от:
а) проследяването на постиженията на децата по възрастови групи;
б) оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по
съответния учебен предмет или модул на ниво клас.
Чл.233. Длъжността "главен учител" се осъществява чрез функции, свързани с:

· подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията, в
актуализирането й и в отчитането на изпълнението й;

· планирането на вътрешноинституционалната квалификация и в организиране и
координиране на методическата дейност;

· организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището,
ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на
интерактивни методи за работа с децата и учениците;

· организиране и координиране на дейностите, свързани с:
а) провеждане на национално външното оценяване и държавните зрелостни
изпити в училището;
б) обобщаване на резултатите от националното външно оценяване и от
държавните зрелостни изпити за училището и изготвянето на анализи;
в) провеждане на олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други
извънкласни форми и дейности, когато областен или национален кръг се
провеждат в съответната образователна институция.

· консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши
учител" в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на
напредъка на децата и учениците;

· подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и
длъжността "старши учител" по отношение на самооценяването в процеса на
атестиране и диференцирано заплащане.
Чл.234. Длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ имат и функции,
свързани с:

· наставничество:
а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа
подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за
професионално усъвършенстване и кариерно развитие;
б) свързано с ръководене на самостоятелното участие в образователния процес
на стажант-учители;
в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при
ниска оценка в резултат на атестирането;

· консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“, с цел
кариерното им развитие;

· разработването на училищните учебни планове и учебни програми в случаите,
предвидени в държавните образователни стандарти;
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· организиране и координиране на дейности по разработване на училищни
проекти и по изпълнението им.
Чл.235. Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат
и следните допълнителни функции:

· формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен
организационен климат, като поощряване на уменията на учениците за
общуване и за интегриране в училищната и социалната среда;

· подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по
изготвянето на:
а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и
интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други;
б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на
училищната общност съвместно с учениците;

· своевременното им информиране за:
а) програмната система, по която работи детската градина или с училищния
учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното
разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие или на занимания по интереси;
б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и
социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с
цел приобщаване към училищната общност;
в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие на детето или ученика, за определения график на допълнителното
обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети, за
предлаганите занимания по интереси;

· консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното
ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално
развитие на заложбите и на уменията му;

· прави мотивирано писмено предложение до директора на училището за
налагането на санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка на
същото училище“ на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и за
преодоляване на проблемно поведение;

· спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или
паралелката.
Чл.236. Дежурен учител:

· спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище.
· идва 20 минути преди започване на учебните занимания, за да установи

състоянието на училищната база и подготовката й за нормално протичане на
учебния процес.

· контролира графика за времетраене на учебните часове.
· организира отдиха на учениците през голямото междучасие, като се съобразява с

атмосферните условия.
· докладва на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по

материалната база и констатирани нарушения.
· носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда.
· напуска последен училищната сграда след приключване на смяната.
· след биенето на първия звънец, предприема мерки за подготовката на учениците

за учебен час.
Чл.237. Педагогическите специалисти имат следните права:

· да бъдат зачитани правата и достойнството им;
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· да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес
съобразно принципите и целите, определени в този закон;

· да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
· да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните

си задължения;
· да повишават квалификацията си;
· да бъдат поощрявани и награждавани.

Чл.238. На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от
учениците, родителите, административните органи и обществеността.

Чл.239. При изпълнение на служебните си задължения педагогическите
специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният
счетоводител от държавните и общинските детски градини и училища и от центровете
за подкрепа за личностно развитие имат право на представително облекло за всяка
календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра
на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за
представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция.

Чл.240.  Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място
извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи
за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по
месторабота при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на
образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.

Чл.241. При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически
специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали
длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на
бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се
изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в
размер на 10 брутни работни заплати.

Чл.242. Освен в случаите, ЗПУО, педагогически специалист не
може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал.
1, т. 2–7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи в
училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците,
включително със средства от училищното настоятелство.

Чл.243. В едномесечен срок от началото на всяка учебна година
педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно
обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците
през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл.
178, ал. 1, т. 2–7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици и че това не са
били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в
същия период.

Чл.244. Директорът на общинско училище ръководи образователния процес в
институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и
планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната
административно-управленска и финансова дейност в институцията.

Чл.245. Директорът, като орган на общинско училище, изпълнява своите
функции като:

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

· отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;
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· утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на
регионалното управление на образованието – за институциите, прилагащи
системата на делегиран бюджет;

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

· определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване
държавния и допълнителния план-прием;

· контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците от
институцията, подлежащи на задължително обучение и с организирането и
изпълнението на приема;

· подписва документите за преместване на децата и учениците, за задължително
предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за
професионална квалификация;

· съхранява училищния печат и печата с държавния герб;
· изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно

разписание на длъжностите;
· сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти

и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на
труда. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в Регионалния
инспекторат по образованието в тридневен срок от овакантяването им;

· организира ефективното управление на персонала като създава условия за
повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на
педагогическите специалисти;

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

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

· контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
· съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
· поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;
· налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и

непедагогическия персонал;
· отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за

обучение, възпитание и труд;
· отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на

институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение
на задълженията;

· осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и
общности;

· координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани
страни;

· представлява институцията пред органи, институции, организации и лица и
сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в
съответствие с предоставените му правомощия;
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· съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от
Закона за предучилищното и училищно образование.

Чл.246. Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и
осигурява  изпълнение на решенията му.

Чл.247. Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на
заместник-директорите, в определените в нормативен акт случаи.

Образование и професионална квалификация, необходима за заемане на
длъжности на педагогически специалисти

Чл.248. Длъжности на педагогически специалисти се заемат от лица, придобили
висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и
професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Чл.249. Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование
или без професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 8-11 от ЗПУО.
Същите имат правата и задълженията на съответната учителска длъжност, докато я
заемат.

Чл.250. Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или
допълнително придобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за
завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и
свидетелство за професионална квалификация и/или други документи, определени с
държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от
висшите училища.

Чл.251. Когато учителската длъжност е заета от лице без професионална
квалификация „учител“, училището изготвя и реализира план за придобиване на
педагогически компетентности от съответното лице.

Чл.252. В случаите по чл. 251 директорът на институцията определя за
наставник „старши“ или „главен“ учител и сформира екип, който изготвя план за
придобиване на педагогически компетентности с конкретен график за реализиране на
дейности, насочени към мотивиране за професионално усъвършенстване и
утвърждаване, към повишаване на педагогическата и методическа квалификация.

Чл.253. Лица със завършено висше образование по съответната специалност и
без професионална квалификация „учител”, които заемат учителска длъжност, в
рамките на изготвения и одобрен план за придобиване на педагогически
компетентности може да се включат в обучение за придобиване на професионална
квалификация „учител” във висше училище.

Повишаване квалификацията на учителите и директора
Чл.254. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за
ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно
развитие.

Чл.255. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите
за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на
национално, регионално, общинско и училищно ниво.

Чл.256. На институционално ниво квалификация се осъществява от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование по план за
квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията
и в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с
установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите
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специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, при отчитане и на
годишните средства за квалификация и възможностите за участие в международни и
национални програми и проекти.

Чл.257. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават
квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване
резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.

Чл.258. Учителите, директорите и другите педагогически специалисти са
длъжни да повишават квалификацията си:

· по програми за продължаваща квалификация в не по-малко от 48 академични
часа за всеки период на атестиране за всеки педагогически специалист;

· в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16
академични часа годишно за всеки педагогически специалист;

Чл.259. Директорът на училището е длъжни да осигурява необходимите условия
за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Чл.260. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се
измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ.
Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен
стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.

Чл.261. Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите
специалисти може да придобиват последователно следните професионално-
квалификационни степени (ПКС):

· пета професионално-квалификационна степен;
· четвърта професионално-квалификационна степен;
· трета професионално-квалификационна степен;
· втора професионално-квалификационна степен;
· първа професионално-квалификационна степен.

Професионално портфолио на учителите и директора
Чл.262. Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически

специалист отразява в професионалното си портфолио.
Чл.263. Създаването на професионално портфолио на педагогическите

специалисти е процес на събиране, съставяне, съхраняване и представяне на постигнати
резултати. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и
включва разработени материали, които доказват:

· активно участие в реализиране на политиката на образователната институция;
· постигнатите резултати с децата и учениците в образователния процес;
· динамиката на професионалните изяви – лични и на децата и учениците, с които

работи;
· професионалното усъвършенстване и кариерното израстване.

Чл.264. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:
· общи данни – име, образование (образователно-квалификационни степени и

квалификация), допълнителни квалификации (професионално-квалификационна
степен, специализации, участие в други организационни форми на обучение),
общ и учителски стаж, наименованието на институцията, в която лицето работи,
заемани длъжности, учебни предмети, по които преподава и класовете, в които
работи, групата, която ръководи или паралелката, на която е класен
ръководител, както и паралелки и групи за спортни дейности;



45

· документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите
умения: добри практики, постигнати резултати с децата и учениците, участие в
изследователска дейност, в програми, проекти и др.;

· доказателства за постиженията, отразяващи успехите – лични и на децата и
учениците, с които работи (дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени
писма, референции и др.), насочени към утвърждаване на авторитета и
професионалното самочувствие;

· материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи
динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и
методическа дейност: разработки на планове от проведени педагогически
ситуации или уроци, участие в разработването на учебни програми, информация
за проблеми, трудности и решения, насочени към постигане на напредък на
децата или на учениците, което е значимо и има отношение към работата за
периода на атестиране;

· обосновка на избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала;
· материали от участие в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни

разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността,
видеозаписи, методически материали, събрани или създадени от него и др.;

· списък на лични творби – книги, картини, графики, спортни постижения и др.,
справка за участие в проекти и научно-изследователски дейности и др.;

· взаимодействието с участниците в образователния процес, с други
заинтересовани страни и др.;

· съдържа информация за приноса за подобряване на материално-техническите
условия, за физическата среда, за информационното и библиотечно осигуряване
на институцията в която работи.
Чл.265. Професионалното портфолио се актуализира периодично, като се

посочва и периода, за който се отнасят приложените копия на документи и други
доказателствени материали.

Чл.266. Професионалното портфолио според носителя, на който се създава и
поддържа, е на хартиен носител и в електронен формат.

Кариерно развитие на учителите и директора
Чл.267. Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите

при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени
с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

Чл.268. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са
учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-
квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

Чл.269. По-големият брой квалификационни кредити и по-високата
професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие
на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

Чл.270. Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са
придобили учителски стаж, се назначават на длъжност „учител“.

Чл.271. Лицата, заемащи длъжност, при изпълнение на задълженията си се
подпомагат от наставник, който ги мотивира за професионалното усъвършенстване и
кариерното развитие като оказва методическа подкрепа за:

· ефективно включване в образователния процес, като под негово ръководство
усъвършенстват практическите си компетентности;

· изпълнение на функции на класен ръководител или на ръководител на група;
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· изпълнение на задължения, свързани с организацията и с провеждането на
допълнителни форми на педагогически взаимодействие или дейности, свързани
със занимания по интереси;

· работа с родители, с други участници в образователния процес и с
представители на заинтересовани страни;

· адаптирането към образователната среда и други.
Чл.272. Длъжността „старши учител“ се заемат от лица, които освен завършено

висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на
длъжността имат:

·  не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат
период на атестиране;

· придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
· оценка от последното атестиране не по-малко „отговаря на изискванията“;
· 10 години учителски стаж.

Чл.273. Лицата, които заемат длъжност „учител“ и имат не по-малко от
задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити, придобита трета,
втора или първа професионално-квалификационна степен и получена при последното
атестиране оценка „образцово изпълнение“ или оценка „надминава изискванията“,
може да подадат заявление за заемане на длъжност „старши учител“, независимо от
учителския си стаж.

Чл.274. Длъжността „главен учител“ се заема от лица със завършено висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална
квалификация „учител“, не по-малко от задължителните квалификационни кредити за
последния период на атестиране, придобита втора или първа професионално-
квалификационна степен и оценка „образцово изпълнение“ от последното атестиране.

Атестиране на дейността на педагогическите специалисти
Чл.275. Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на

учителите и директора с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на
длъжността и със стратегията за развитие на училището, а за директора – и на
управленската му компетентност.

Чл.276. Учителите и директорът се атестират на всеки 4 години.
Всяка година в периода октомври – ноември в училищата започва процедура по

атестиране на педагогическите специалисти, чиито период на атестиране изтича в
съответната календарна година.

Чл.277. Дейностите по атестирането се извършва по график, съгласуван с
началника на регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел  І. Директор
Чл.278. Орган за управление и контрол на държавните и общинските

институции в системата на предучилищното и училищното образование е директорът.
Чл.279. Директорът организира и контролира цялостната дейност на

институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен
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стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.

Чл.280. В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди .
Чл.281. При отсъствие на директора на държавна и общинска детска градина, на

държавно и общинско училище и на център за подкрепа за личностно развитие за срок,
по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки
конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед
педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при
невъзможност – от съответния орган по чл. 217, ал. 1-4 от ЗПУО.

Чл.282. При отсъствие на директора на държавна и общинска детска градина, на
държавно и общинско училище или на център за подкрепа за личностно развитие за
срок, по-дълъг от срока по т.4, съответният орган по чл. 217, ал. 1–4 от ЗПУО сключва
трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".

Раздел  ІІ.  Педагогически съвет
Чл.283. Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни

педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.
Чл.284. Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически

специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.
Чл.285. Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.
Чл.286. В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас

може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското
лице, което обслужва училището, както и други лица.

Чл.287. Директорът на училището, в качеството си на председател на
педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на
настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно
най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл.288. Педагогическият съвет в училището:
· приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени

към нея план за действие и финансиране;
· приема правилник за дейността на училището;
· приема училищния учебен план;
· приема формите на обучение;
· приема годишния план за дейността на училището;
· приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; СОП
· приема мерки за повишаване качеството на образованието;
· приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
· приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на

децата и учениците от уязвими групи;
· предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
· прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
· определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
· участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на

училищната общност;
· запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото

изпълнение;
· периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда
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нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни
мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

· упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
Чл.289. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

Раздел  ІIІ.  Обществен съвет
Чл.290. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично

функциониращи общности към всяко училище се създава обществен съвет.
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за

граждански контрол на управлението му.
Чл.291. Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите
на деца и ученици от съответната институция.

Чл.292. Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите,
свикано от директора  на училището. На събранието се определя броят на
представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

Чл.293. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл.294. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти
годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището
участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

 (3)С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището
и участва и представител на настоятелството.

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на
институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на
работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други
заинтересовани лица.

Чл.295. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на
обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя
всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на
обществения съвет за свикването му.

Чл.296. Общественият съвет в училището:
· одобрява стратегията за развитие училището и приема ежегодния отчет на

директора за изпълнението й;
· участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по

чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически
униформи;

· предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес
въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното
оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;

· дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на
капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите
на делегиран бюджет;

· съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията
над плащанията по бюджета на училището;
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· съгласува училищния учебен план;
· участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при

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

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

· сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си
констатира нарушения на нормативните актове;

· дава становище по училищния план-прием;
· участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

ГЛАВА СЕДМА

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Раздел I. Финансиране
Чл.297. Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование

се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините,
европейски фондове и програми и други източници.

Чл.298. Средствата от държавния бюджет са за:
· издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;
· подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
· развитие на училището;
· изпълнение на национални програми за развитие на образованието.

Чл.299. Училищата прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на
директора на училището:

· на второстепенен разпоредител с бюджет, а в общините с районно деление – на
второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджет по решение на
общинския съвет;

· да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч.
между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с
бюджет;

· да се разпорежда със средствата на училището;
· да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения,

преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя
на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите,
определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на
учебния план.

Чл.300. Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на
директорите на училища да реализират собствени приходи, като им предоставят за
управление ползваната от тях държавна или общинска собственост в случаите, в които
те не разполагат с тези права по силата на нормативен акт.

Чл.301. Собствените приходи на училището са:
· приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
· приходите от собствени земеделски земи и гори;
· приходите от права на интелектуална собственост;
· приходите от реализация на продукция и услуги от практическо обучение;
· приходите от дарения и завещания;
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· други приходи, определени с нормативен акт.
Чл.302. Училището публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет

и отчета за изпълнението му.
Чл.303. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на

работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на
училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Чл.304. Издръжката на децата в предучилищното образование в училището се
осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.

ГЛАВА ОСМА

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл.305. Информацията и документите в системата на предучилищното и

училищното образование се отнасят за:
· институциите в системата на предучилищното и училищното

образование;
· дейността на всяка институция в системата на предучилищното

и училищното образование;
· децата, учениците и лицата, включени в обучения по чл. 169 и 170 от ЗПУО.

Чл.306. Документите, издавани или водени от институциите, се
попълват на български книжовен език с изключение на:

· темата на урока по чужд език и по учебен предмет, изучаван на
чужд език;

· документите по чл. 133, ал. 3 ЗПУО.
Чл.307. Събирането, обработването, използването и съхраняването на

информацията в системата на предучилищното и училищното образование се
извършва чрез НЕИСПУО.

Чл.308. След приключване на учебната година в институцията се архивира
информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява на
електронен носител.

Чл.309. Националната електронна информационна система за предучилищното
и училищното образование се състои от електронни модули и интегрирани с тях
регистри:
· модул „Институции" съдържа информация, описана в приложение № 1, и

Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование съгласно чл. 345, ал. 1 от ЗПУО;

· модул „Документи за дейността на институцията" съдържа електронни раздели
съгласно приложение № 2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното и училищното образование;

· модул „Деца и ученици" съдържа лични образователни дела на децата и
учениците с информация, описана в приложение № 3 от Наредба № 8 от
11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното
и училищното образование, и Регистър на документите за завършено основно
образование, средно образование и/или придобита степен на професионална
квалификация.
Чл.310. (1) Първичното събиране и обработване на информацията за модулите

по чл. 308 се  осъществява в институцията.
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(2)Информацията се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис
от директора на институцията, по график за съответната учебна година, утвърден от
министъра на образованието и науката.
                (3) Информацията, събирана от институциите, се обработва чрез НЕИСПУО и
други информационни продукти, интегрирани с нея и обслужващи определени
дейности или процеси в образованието.

Чл.311. Институциите и МОН съхраняват информацията при спазване на
посочените срокове в приложение № 2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование, при което се прилага съответно Наредбата за вътрешния оборот на
електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с
ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.).

Чл.312. Документите за дейността на институцията се отнасят до
административния и образователния процес в нея и отразяват информацията в модул
„Документи за дейността на институцията" от НЕИСПУО.

Чл.313. Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни
реквизити, сроковете за съхранение и формата на водене на документите за дейността
на институциите са определени в приложение № 2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование.

ГЛАВА ДЕВЕТА

УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО
Чл.314. В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна

инвентаризация и брак на дълготрайните материали и нематериални активи на
училището.

Чл.315. Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен от
училищния директор.

Чл.316. За съхранение на училищното имущество отговорност носи материално
отговорното лице, което изготвя годишен счетоводен отчет за фактическото състояние
на активите и води необходимата инвентарна документация.

Чл.317. Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са длъжни
да опазват училищното имущество и сграда.

Чл.318. Ученик, повредил училищно имущество възстановява нанесената щета в
10 дневен срок.

ГЛАВА ДЕСЕТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.319. Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително

предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с
глоба в размер от 50 до 150 лв.

Чл.320. Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на
задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или
почасова форма на организация в детска градина или училище, или подлежащи на
задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или
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комбинирана форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150
лв.

Чл.321. Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в
допълнителното обучение по чл. 124, ал. 2, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

Чл.322. При повторно извършване на нарушението по чл. 318, чл.319 и чл.320
глобата е в размер от 100 до 500 лв.

Чл.323. Актовете за установяване на нарушенията по чл. 318, чл.319, чл.320 и
чл.321 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

Чл.324. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от
овластено от него длъжностно лице.

Чл.325. Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на
съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния
достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на
тормоз

Задължение на всеки служител/работник
Да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел

(чл.7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето).
Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен

регистър на училището от учителя, който я е наблюдавал. За целта е утвърден
„Протокол за отговор на насилие“ (Приложение №1от Плана на Координационния
съвет). Той се предава на председателя на УКС, който го съхранява.

Прекратяване на ситуация на тормоз:
Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на

която е станал свидетел.
· В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се

прекрати физическият контакт между тях незабавно.
· Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за

насилието или да се изяснява ситуацията. Това може да се случи на по-късен
етап. Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е
недопустимо поведение. В този момент не е добре да се разпитва за подробности
и детето, което е потърпевшо, особено в присъствието на насилника и други
деца, защото това може да урони неговото достойнство;

· Често спонтанната реакция на възрастните е заставането на страната на
„жертвата” и наказване на „насилника”. Ключово при интервенцията на
възрастните е приемането на разбирането, че детето, обект на тормоз, не се
нуждае от състрадание, а детето, извършител на тормоз, не се нуждае от
наказание, особено което го унижава, а от състрадание, за да може то да развие
това чувство към другите. Защото липсата на състрадателност е една от
основните причини, поради която се упражнява тормоз.
Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз:

· Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на
нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата
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Когато се прилага подходът за възстановяване на щетата е необходимо
задължително да се уведоми класният ръководител;

· Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, да покаже
ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в личността на самия ученик, и
че се действа с оглед отново да се възстановят ценностите, към които цялото
училище се придържа, а не за да бъде наказан.. Ключов момент във
възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с ученика, а
ученикът сам избира и решава как ще поправи грешката си, с което отново ще се
възстанови нарушената ценност. С това негово решение трябва да се съгласи и
ученикът,  който е бил потърпевш от тормоза.  Като първа стъпка класният
ръководител изслушва детето. Не е желателно детето да се изслушва съвместно
с потърпевшото дете. След изясняване на ситуацията и постигане на договорка,
класният ръководител за определен период от време може да проследява
поведението на децата и да дава обратна връзка.
Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз

   Работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране у
тях на умения за справяне с подобно поведение.

· Важно е класният ръководител да поговори с детето, по възможност още същия
ден, за да разбере какво точно се е случило. Ако е необходимо отделни факти
могат допълнително и дискретно да бъдат проучени;

· Погрешно е открито и публично пред другите деца да се оказва подкрепа на
потърпевшото дете, защото това допълнително ще урони достойнството на
детето пред неговите връстниците;

· При този първи разговор е важно да се предложи на детето подкрепа, като се
остави то само да определи какво точно ще му помогне да се почувства сигурно;

· Подчертава се поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат
уведомени за случилото се;

· Никога не трябва да се предлага среща между дете, жертва на насилие и неговия
мъчител с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи могат да доведат до
неблагоприятни последствия;

· Класният ръководител наблюдава детето в следващите дни, за да се увери как се
чувства и при необходимост отново разговаря с него.

Реакции, спрямо наблюдателите:
· Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита ценностите

на училището. На останалите се споделя очакването да направят същото, ако се
случи в бъдеще;

· Убеждение за отговори на насилието с думи, търсене на помощ и съобщаване за
случая.

· Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното дете.
Процедура за информиране и съобщаване на случаи

· Дете, жертва на тормоз – уведомява класния ръководител устно, родителят
попълва Протокол за съобщаване на насилие (Приложение №2), в който описва
ситуацията.

· Дете, упражнило тормоз – уведомява класния ръководител устно, родителят
попълва Протокол за съобщаване на насилие (Приложение №2), в който описва
ситуацията, изпълнява указанията на УКС за предотвратяване на тормоза.

· Деца, които помагат и подкрепят тормоза – уведомява класния ръководител
устно, родителят попълва Протокол за съобщаване на насилие (Приложение
№2), в който описва ситуацията.
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· Дете-наблюдател – уведомява класния ръководител устно, родителят попълва
Протокол за съобщаване на насилие (Приложение №2), в който описва
ситуацията
Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота
и/или здравето на ученик.
Учителят или служителят действат в следната последователност:

· Извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват долекарска помощ
· При непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на

телефон 112
· Уведомяват веднага училищното ръководство и УКС, които уведомяват класния

ръководител, който от своя страна уведомява родителите/настойниците на
детето

· Описват ситуацията в Протокола за отговор на насилие.
Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от
такова:

· Всеки служител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Черна гора, на когото стане
известно, че дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми
класния ръководител, който от своя страна уведомява училищното ръководство
и родителите/настойниците на детето

· Учителят описва ситуацията в Протокола за отговор на насилие
· След проверка на случая директорът свиква УКС, който подава сигнал до Отдел

„Закрила на детето“
· УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани дейности на

екип от педагогически съветник/психолог, класен ръководител и родител.
Действия при установяване, че дете е упражнило тормоз

· Учителят описва ситуацията в Приложение №1 за отговор на насилие
· Ситуацията се регистрира в единния регистър
· Детето, упражнило тормоз, описва ситуацията в Приложение №2
· За изясняване на случая от други деца-наблюдатели, родителите им описват

ситуацията в Приложение №2
· Класният ръководител уведомява и свиква среща с родителите

            Училищна система за насочване към други служби
Регистриране на ситуации на тормоз

     Създава се регистър на училището за регистриране на случаи на тормоз между
учениците.Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва от учителя, който я е
наблюдавал с цел да се проследи развитието на случая във времето и да се планира
подходяща интервенция.
     Този регистър се съхранява от лице, определено със заповед на директора.
     Класните ръководители следят за вписаните в регистъра случаи и предприемат
съответни мерки като взаимодействат с родителите на ученика, с учители и психолог.
     В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни
прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с
насилие Координациооният съвет предлага на Директора  да бъде потърсено
съдействие от страна на отдел „Закрила на детето” по местоживеене и отдела за
„Закрила на детето”, на чиято територия е училището, местните комисии за БППМН,
полицията и всички останали участници в мултидисциплинарния екип по силата на
координационния механизъм.



55

Подаване на сигнал за дете в риск
Закон за закрила на детето - Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от

01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Лице, на което
стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция
"Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или МВР.
    Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с
упражняваната от него професия или дейност,  дори и ако то е обвързано с
професионална тайна.

      Към ДАЗД функционира Национална телефонна линия за деца 116 111, която
предоставя консултиране, информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми,
свързани с деца, достъпна е 24 часа, безплатна и с национално покритие.
      Всеки работещ в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Черна гора може да подаде
сигнал към отдел “Закрила на детето” по местоживеене на детето.
      Когато сигналът се отнася за дете в риск, той ще бъде проучен от социален
работник, дори да е подаден анонимно. Задължение на училището е да предостави
необходимата информация в хода на оценка на случая.
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                                                                                                                 Приложение №1

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕТСКОТО ПОРТФОЛИО

1. Титулна страница с данни
1.1. Портфолио
1.2. Име, презиме, фамилия на детето
1.3. Училище, група
1.4. Учител
1.5. Дата на започване – дата на приключване

2. Работи на ученика / попълва се през годината, като работите се групират по
образователни направления в отделни джобове/
2.1. Входни и изходни проверки
2.2. Самостоятелни работи
2.3. Тестове
2.4. Работи по самостоятелни или колективни проекти, разработки ако има
2.5. До няколко рисунки по избор

3. Таблица със седмична оценка на дисциплината на ученика /попълва се от учителя в
края на всяка седмица/
Оценката може да бъде във вид на цветен стикер, отметка, печат, цвете, звезда, знак,
подпис и др. Например: отлична – зелено, добра – синьо, незадоволителна –
червено.
Подпис на учителя в необходимия цвят с флумастер
Седмица 1. 2. 3. 4. 5. . . . 30. 31. 36.

Дата 15-
16.09.

19-
21.09

Поведение,
дисциплина
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Приложение №2

До Директора
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
с. Черна гора

ДОКЛАД
от………………………………………………………….
длъжност…………………………………………………

Относно: Предварителна информация по чл.15, ал.3 от Наредба №10/1.09.2016г. за
организация на дейностите в училищното образование

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Във връзка с изискването на чл.15, ал.3 от Наредба №10/1.09.2016г. за организация на
дейностите в училищното образование, Ви предоставям предварителна информация за
провеждането на
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(описва се проявата, изявата, мероприятието)

Дата, час:………………………

Място:…………………………
Брой ученици:…………………    Клас:…………

Ръководители:
1. ………………………………………….. - главен ръководител
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
4. …………………………………………..
5. …………………………………………..

Декларирам, че е взето информираното съгласие на родителите/настойниците на
децата/учениците и документите, удостоверяващи това са налични в училище.

Гл.ръководител:…………………
/подпис/

Ръководители: 2……………….. 3……………………
                                      /подпис/              /подпис/
                             4……………….. 5……………………
                                    /подпис/                 /подпис/
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Приложение №2а

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от…………………………………

(име на родител)

     Давам съгласието си за участие на детето ми:
……………………………………………………………………………………
от……… клас в мероприятие:
……………………………………………………………………,
което ще се проведе на …..…20..…година.

Място на провеждане:………………………………………………………………….

Начален час:…………

Съгласието си декларирам с положения подпис:………………………


