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ПАВЛИКЕНИ 



Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този правилник регламентира специфичните изисквания за дейността в СОУ 

„БачоКиро” в съответствие със Закона за народната просвета /ЗНП/, Правилника за 

прилагане на законаза народната просвета /ППЗНП/ и други нормативни документи. 

Чл. 2. Училището осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, 

законите на Република България и други нормативни документи и 

вътрешноведомствени актове на Министерството на образованието и науката /МОН/, 

регламентиращи образованието, обучението и възпитанието. 

Чл. 3. Училището е общинско, с местно значение и утвърден авторитет. Финансира се 

от Община Павликени. 

Чл. 4. Училището, като юридическо лице има право на: 

 Наименование – Средно общообразователно училище “Бачо Киро”; 

 Седалище – гр. Павликени, ул.”Кирил и Методий” № 53; 

 Собствен кръгъл печат и печат с държавен герб; 

 Знаме; 

 Лого; 

 Банкова сметка; 

 Номер и шифър по БУЛСТАТ. 

Чл. 5. Обучението и възпитанието на учениците в СОУ „Бачо Киро” е светско и не се 

допусканалагането на религиозни и идеологически доктрини. 

Чл. 6. (1) Обучението и възпитанието на учениците в СОУ „Бачо Киро” се провежда на 

книжовен български език, на базата на единни и общовалидни държавни образователни 

изисквания, които са задължителни за всички институции в системата на народната 

просвета. 

(2) В началото на учебната година класните ръководители запознават родителите и 

учениците снормативните документи и удостоверяват това пред ръководството с 

подписите им. 

(3) Правилникът е задължителен за Директора, помощник-директорите, учителите, 

възпитателите,служителите и учениците, както и за всички лица, намиращи се на 

неговата територия. 

Чл. 7. Училището има право: 

1. Да притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда 

снего; 

2. Да извършва педагогически и други услуги по предмета на дейността си, ако 

товане е във вреда на учебно-възпитателния процес и при спазване на 

санитарно-хигиенните норми и изисквания; 

3. Да предоставя имуществото под наем; 

4. Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства; 

5. Да определя вътрешната си организация; 

6. Да избира начин за приемане на ученици в съответствие със съществуващите 

нормативни актове; 

7. Да определя организацията, методиката и средствата за обучение и 

възпитание; 

8. Да издава документи за завършен клас, етап и степен на образование. 

 



Чл. 8. Училището носи отговорност за: 

1. Изпълнението на ДОИ, засягащи дейността на училището; 

2. Създаването на условия за опазване живота и здравето на учениците по време 

на обучението и възпитанието им; 

3. Опазване на материално-техническата база и сградния фонд; 

4. Законосъобразното разходване на бюджетните средства; 

5.Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в 

страната, ограничават правата и свободата на личността или нарушават УВП. 

Чл. 9. (1) В СОУ „Бачо Киро” се приемат ученици от първи до дванадесети клас на 

общообразователното училище. 

(2) Приемането на ученици в СОУ „Бачо Киро” се извършва при условия и по ред, 

определени сНаредба на Министъра на МОН и решение на педагогическия съвет. 

 

Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Раздел I 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 10. (1) Обучението в СОУ „Бачо Киро” се провежда в дневна, самостоятелна,  

индивидуална (при необходимост) и комбинирана форма, в срокове и при условия 

определени съгласно учебнитепланове и утвърдените нормативни документи. 

(2) Дневната форма на обучение е присъствена и се провежда съгласно утвърдения 

график научебното време. 

(3) Училищното обучение в СОУ „Бачо Киро” на ученици до 16-годишна възраст се 

осъществява вдневна форма и е задължително за всички граждани на Република 

България. 

(4) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, учениците се подготвят 

изцяло самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, определени със 

заповед на директора. 

(5) Самостоятелна форма на обучение се организира за: 

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

немогат да се обучават в дневна форма на обучение; 

2. лица, навършили 16-годишна възраст. 

(6) Обучение в самостоятелна форма може да се реализира само по действащите в 

училището учебни планове. 

(7) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или 

текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен 

план, утвърден от директора на училището. 

(8) Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището 

повече от 30 последователни учебни дни; 

2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят 

дазавършат в други срокове обучението си за един или повече класове. 

(9) В случаите по ал. 8, т.1, училището организира индивидуално обучението в 

домашни условиявъз основа на медицински документ, издаден от ЛКК, и осигурява от 

8 до 12 учебни часа седмично. Знанията и уменията на учениците по т.1. се оценяват 

чрез текущи проверки, а на учениците по ал. 8, т. 2 – чрез изпити. 



(10) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 

дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета. 

(11) Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със специални 

образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни 

програми и за които екипът за комплексно педагогическо оценяване към регионалния 

инспекторат по образованието препоръчва тази форма на обучение. 

(12) Условията и редът за организиране и провеждане на самостоятелна, индивидуална 

и комбинирана форма на обучение се определят с настоящия правилник. 

Чл. 11. Завършването на всяка образователна степен в различни форми на обучение се 

удостоверява с едни и същи по вид документи, които дават равни права на 

завършилите. 

Чл. 12. (1) Ученици, които се обучават в дневна, самостоятелна, индивидуална или в 

комбинирана форма на обучение, могат да я променят в началото на учебната година. 

Промяната на формата на обучениесе допуска и по време на учебните занятия с 

подаване на писмено заявление до директора на училището, когато се преминава: 

1. от дневна в индивидуална форма на обучение; 

2. от дневна в самостоятелна форма на обучение; 

3. от дневна в комбинирана форма на обучение; 

4. от комбинирана в дневна форма на обучение . 

(2) За промяна формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

 

Раздел II 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

Чл. 13. СОУ „Бачо Киро” е училище с дванадесетгодишно обучение, обособено в три 

етапа: 

1. Начален етап – от I до IV клас 

2. Прогимназиален – от V до VIII клас 

3. Гимназиален – от IX до XII клас 

Чл. 14. В І клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна 

година. 

Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите, ако 

физическото и умственото им развитие позволява това. 

Чл. 15. СОУ „ Бачо Киро” e училище със следните профили: 

1.Природоматематически с интензивно изучаване на английски език – прием 

след VIIклас 

2. Хуманитарен с интензивно изучаване на английски език – прием след VІІ клас 

3.Технологичен „Информационни технологии”– с прием след завършено 

основнообразование. 

Чл. 16. Училищното обучение се организира съгласно текстовете на чл. 88 и чл. 89 от 

ППЗНП. 

Чл. 17. (1) Броят на учениците в паралелка и делението на паралелките на групи се 

определя с Наредба № 7/ 29.12.2000 г. на Министъра на МОН, а разпределението на 

учениците се извършваот директора на училището. 

(2) Групите по чужди езици се сформират при наличието на достатъчен брой ученици и 

според възможностите на училището. 

(3) Когато броят на учениците в самостоятелна форма е 10 или повече от 10 ученици, 

директорът със заповед назначава лице, което е със задължение на класен ръководител. 



(4) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните 

ръководители на всички паралелки. 

Чл. 18. Училището може да организира сборни групи за СИП или за дейности, 

свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в 

областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха, които се 

определят със заповед на директора в началото на учебната година. 

Чл. 19. Преместването на ученици се осъществява съгласно чл.51 – 54 от ППЗНП. 

 

Раздел III 

УЧЕБНО ВРЕМЕ 

Чл. 20. (1) Училищното обучение в СОУ „Бачо Киро” се организира и провежда в 

учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

(2) Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. 

(3) Организацията на учебния ден е полудневна, осъществява се на една смяна и 

целодневна за пътуващите ученици І-VІІІ клас. 

(4) На основание Постановление № 186/07.09.2010г. на МС в училището се осигурява 

целодневнаорганизация на учебния ден за ученици от І - VІ клас. 

(5) Осигурена е целодневна организация на обучение и за учениците от VІI-VІІІ клас. 

(6) Дейностите при целодневната организация за І - VІІІ клас се регламентират с 

утвърден от директора график. 

(7) Учебните занятия се разпределят в два учебни срока с продължителност: 

за I и XII клас – 31 седмици; 

за II – IV клас – 32 седмици; 

за V – VIIIв клас – 34 седмици; 

за VІІІа,б и IX – ХІ клас – 36 седмици. 

(8) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. 

(9) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна и лятна 

ваканция. 

(10) Продължителността на ваканциите (с изключение на лятната), както и други 

неучебни дни, се определят с учебния план, указанието за съответната учебна година и 

със заповед на Министърана образованието и науката. 

(11) Броят на задължителните учебни часове за една седмица е: 

1. за I и II клас – 22 учебни часа; 

2. за III и IV клас – 25 учебни часа; 

3. за V, VI, VII и VIIIв клас – 30 учебни часа; 

4. за VIIIа,б, IX, X, XI и XII клас - 32 учебни часа. 

(12) Часът на класа и часовете по СИП се включват в седмичното разписание на 

учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. 

(13) Учебният час по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се 

използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, се включва в 

седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни 

часове. 

(14) Седмичното разписание на учебните занятия се изготвя за всеки учебен срок, като 

се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците и Наредба 

№ 10 от 19юни 2014 г. на МЗ. 

(15) Продължителността на учебния час в дневна форма на обучение е: 

1. тридесет и пет минути – за I и II клас; 



2. четиридесет минути – за ІІІ -XII  клас; 

3. тридесет минути за часа на класа 

(16) Промяна в продължителността на учебния час се извършва по предложение на ПС 

и/или след решение от висшестоящ орган. 

(17) Почивките между учебните часове са с продължителност от 10 минути, а след 

първия и третия час – от 20 минути. 

(18) Промени в графика за деня се правят само с разрешение на директора. 

(19) Отсъстващите учители се заместват от други по същия или други предмети така, че 

ученицитеда нямат свободно време за бездействие или вредно действие. 

(20) В случаите, когато заместващият учител не е специалист по предмета, преподава 

теми отгражданско и здравно образование. 

 

Раздел IV 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Чл. 21. Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна 

ипрофилирана подготовка. 

Чл. 22. Целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от 

обучениетосе определят с учебна програма, утвърдена от министъра на образованието  

и науката. 

Учебните програми по ЗИП се утвърждават от началника на РИО, а тези за СИП – от 

директора научилището. 

Чл. 23. В училището се спазва и прилага Наредба № 2 от 18.05.2000 г. на МОН за 

учебнотосъдържание. 

Чл. 24. (1) Учениците приключват обучението си по учебния план, по който са го 

започнали, когато няма прекъсване на обучението. 

(2) Ученици, които са преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение, 

продължават обучението си по учебните планове, по които са започнали, когато няма 

прекъсване на обучението. 

Чл. 25. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава. 

 

Раздел V 

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА 

Чл. 26. Оценяването и организацията на оценяването в училищното обучение се 

извършва съгласно държавното образователно изискване за системата за оценяване по 

чл. 16, т. 5 от ЗНП, Наредба № 3 от 15.04.03 г. на МОН и последвали изменения. 

Чл. 27. (1) Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи изпитвания, 

както и чрез изпити. 

(2) Текущите изпитвания са устни, писмени и практически. 

(3) Изпитите са: 

1. приравнителни; 

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 

3. за промяна на оценката; 

4. държавни зрелостни изпити. 

Чл. 28. Текущите изпитвания се осъществяват от учителите системно през първия и 

втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка. Всички поставени 



оценки семотивират пред учениците и се вписват в ученическите книжки от 

съответните преподаватели в деня на изпитването. 

Чл. 29. (1) Според организацията текущите изпитвания и изпитите са: 

1. индивидуални – за отделен оценяван; 

2. групови – за част от учениците от една паралелка или за ученици от една или 

повече паралелки. 

(2) По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на всеки 

ученик. 

(3) Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални текущи изпитвания 

или като групови текущи изпитвания. 

(4) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или като 

групови изпитвания. Всеки преподавател да съхранява входните нива, класните и 

контролни работи, със съответната рецензия  до края на   текущата учебна година. 

(5) Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от 1 учебен час. 

Чл. 30. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена 

част от учебното съдържание по учебния предмет. 

(2) Класната работа е групово изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати 

от учениците в края на учебния срок. 

(3) Класната работа се провежда по: 

1. български език и литература и по математика – в прогимназиалния етап; 

2. чужди езици – в VIII клас за паралелките с интензивно изучаване на чужд 

език; 

3. български език и литература, по чужди езици и по математика – в 

гимназиалния етап. 

(4) Контролните и класните работи се провеждат по график, утвърден от директора. 

Графикът за първия срок се съставя до две седмици след началото на срока. Класните 

работи се провеждат не по-късно от 10 учебни дни преди края на учебния срок. 

Резултатите от класните и контролните работи се оповестяват до 10 учебни дни след 

провеждането им. В един учебен ден учениците правят една контролна или класна 

работа, а през седмицата не повече от две класни работи, с интервал между тях поне 

един ден. Учениците ,отсъствали при провеждането на писмените работи, ги провеждат 

допълнително във време и ден, определени от учителя. 

(5) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна 

училищна документация в деня на изпитването – за текущите оценки от устните 

изпитвания, и до 2 седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от 

писмените изпитвания. 

(6) При опит за преписване и подсказване се поставя слаба оценка. 

(7) При отказ на ученика да представи ученическия си бележник, преподавателят 

вписва забележка в дневника. 

(8) При непредставяне на домашна работа, подлежаща на оценяване, се поставя оценка 

слаб 2. 

(9) Срочната оценка се оформя не по- рано от една учебна седмица преди 

приключването на учебния срок. 

(10) Като оценка по физическо възпитание и спорт за освободените ученици се вписва 

“освободен” в ученическата книжка, главната книга и в личния картон на ученика от 

класния ръководител. 



(11) На учениците от ІІ до ІV клас не се оформят срочни оценки. 

Чл. 31. Изпитите се провеждат от: 

(1) Училищна комисия по организиране на изпита и училищна комисия по оценяване, 

назначенисъс заповед на директора. 

(2) Писмените работи се рецензират от комисията по оценяване. 

(3) Оценките от изпитите се вписват в изпитните протоколи от изпитната комисия, а в 

дневника, главната книга или личния картон на ученика – от класния ръководител. 

 

Раздел VI 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 32. (1) Ученикът завършва класа, ако по всички предмети определени в учебния 

планкато задължителни има годишна оценка най-малко среден (3). 

(2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от 

задължителната, задължително избираемата или профилираната подготовка, полагат 

поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през 

учебната година. 

(3) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на 

допълнителна поправителнасесия по ред, определен със заповед на директора на 

училището, но не по-късно от 10 октомври. 

(4) Счита се, че отсъствието е по уважителна причина само ако медицинският документ 

е представен в училище не по-късно от три дни от издаването му. 

(5)Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, 

задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на 

допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, 

повтарят класа. 

(6) Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на обучение, 

при повтаряне на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат 

оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити. 

(7) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебни 

предмети или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се 

явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал.2.6. 

(8) Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили 

общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни 

причини, не повтарят класа. 

(9) За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват 

държавнитеобразователни изисквания за учебно съдържание по обективни причини, 

екипът в училищеторазработва индивидуална образователна програма по един или 

повече учебни предмети отучебния план, по който работи училището. 

Чл. 33. (1) Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и 

ученициот II до IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или 

повече учебнипредмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, 

не повтарят класа. 

(2) За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната 

ваканция приусловия и по ред, определени със заповед на директора на училището. 

При необходимостдопълнителното обучение може да продължи и през следващата 

учебна година. 



Чл. 34. (1) За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните 

инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и 

другиоргани и организации създава допълнителни образователни възможности, като 

организира ипровежда: 

1. индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика; 

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през 

ваканциите; 

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните 

потребности и синтересите на ученика; 

(2) За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна 

група илиподготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за 

завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна 

готовност, училището с помощта на регионалния инспекторат по образованието и 

съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и организации 

организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап 

на основното образование, включително допълнително обучение за усвояванена 

книжовния български език. 

 

Раздел VII 

ИЗПИТИ 

Чл. 35. Изпитите в СОУ „Бачо Киро” се провеждат по ред и начина посочени в Наредба 

№ 3от 15.04.2003 г. за системата за оценяване. Преподавателите, провеждащи изпити 

на учениците вдневна и самостоятелна форма на обучение са длъжни да се явят в 

училище най-късно 10 минути преди началото на изпита. 

 

 

Глава трета 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ 

Раздел I 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

Чл. 36. (1) Учителите организират и провеждат образователно-възпитателен процес по 

учебния предмет, проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците, съдействат 

за пълноценното им интегриране в училищната и социална среда. 

(2) Възпитателите организират и провеждат образователно-възпитателна дейност с 

учениците извън задължителните учебни часове. 

Чл. 37. (1)Учителите се назначават на следните учителски длъжности: 

1. младши учител 

2. учител 

3. старши учител 

4. главен учител 

5. учител методик – след конкурс проведен от РИО. 

Чл. 38. Учителят има следните права: 

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-

възпитателния процес, като активно използва интерактивните методи на преподаване и 

възможностите на информационните и комуникационните технологии; 



2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и 

при изборна учебник, по който ще се провежда обучението; 

3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му 

задължения, както и възможностите за повишаване на професионалната му 

квалификация; 

4. да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

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

6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните 

си задължения; 

7. да отстранява ученик от час при драстично нарушаване на учебния процес; 

8. да кани родителя на индивидуални срещи. 

Чл. 39. Учителят има следните задължения: 

1. да изпълнява нормата на задължителна преподавателска работа и другите 

задължения, включени в длъжностната му характеристика; 

2. да преподава учебния предмет на книжовен български език с изключение на 

учебните предмети”чужд език”; да общува с учениците на книжовен български език и 

да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми; 

3. до провеждане на годишния педагогически съвет председателите на МО да 

представят актуализиран списък  на учебниците по предмети  за следващата учебна 

година.  

4. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния 

процес ина други училищни, извънкласни и извънучилищни дейности, организирани от 

училището, освен в случаите, когато ученикът, самоволно напусне района на 

училището по време научебни занятия; да осигурява спазването и прилагането на 

изискванията по безопасност, хигиена на труда и по противопожарна охрана; да 

осигурява необходимите условия за опазване на живота и здравето на учениците при 

състезания, спорт, туризъм, безопасност на движение в интензивната градска среда и 

др.; 

5. да проверява системно и оценява обективно знанията, уменията и поведението на 

учениците; 

6. посредством въведените задължителни и допълнителни форми за връзка с 

родителите научениците, да ги информира своевременно за успеха и развитието на 

ученика, за поведениетому и спазването на училищната дисциплина, както и за 

уменията му за общуване и интегриране в училищната среда; индивидуалните срещи с 

родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно и за двете 

страни време; 

7. да оказва педагогическа помощ на родителите при възпитанието на децата им; 

8. деликатно да общува и сътрудничи с родителите на проблемните ученици; 

9. да пази авторитета на училището, да не уронва с поведението и действията си 

публичния муобраз; 

10. при нарушение, проява на агресия, апатия, асоциални прояви на отделни ученици, 

да търси консултация от педагогическия съветник; 

11. да участва в работата и да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и другите 

органи на управление на училището; 

12.да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методична 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 



13.да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове 

за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

14.да поддържа и повишава професионалната си квалификация; 

15.да работи за обогатяване и усъвършенстване на материалната база, с помощта на 

която осъществява своя учебен процес; да отговаря за изправността на нагледните 

средства, пособията, инструментите и др., с които работят учениците; 

16.да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави; 

17.да дежури по график по време на междучасията, с цел опазване на живота и здравето 

научениците, поддържане на добра дисциплина, добра хигиена и опазване на 

училищното имущество; 

18. да участва активно и да реализира личен принос за осигуряване приема на ученици 

в различните класове; 

19.ежедневно, след приключване на учебните часове да вписва съответната 

методическа единица в дневника. 

20. за учениците от I –VIII клас в края на всеки учебен час за деня се провежда 

петминутка за БДП, която се нанася в дневника. Ако в същия ден учениците имат други 

часове –8 допълнителен час по ФВС, СИП и др. отново се провежда петминутка и се 

нанася втори път в дневника. 

21. при провеждане на екскурзии с учебна цел запознава родителите с нейната 

организация иизисква декларация от тях, че са запознати с инструктажа за безопасно 

пътуване и провежданена екскурзията. 

Чл. 40. Учителят няма право: 

1. да видоизменя своеволно учебните планове и програми с цел претоварването или 

намаляването на образователното ниво на учениците; 

2. да използва методи и средства за преподаване, несъобразени с психическите и 

възрастовите възможности на учениците; 

3. да проявява дискриминация и липса на обективност при оценяване на знанията и 

поведението на учениците, основаващи се на религиозна, етническа, имуществена, 

социална и политическа принадлежност на учениците и техните родители; 

4. да използва форми на психично, физическо и административно насилие при 

взаимоотношенията си с учениците; 

5. да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха, поведението и някои здравословни, 

психологични и битови особености на отделните ученици от паралелката; 

6. да използва мобилен телефон по време на учебен час; 

7. да пуши, да внася и да употребява алкохол в училището, както и при провеждане на 

мероприятия и дейности извън училището, в които участват ученици; 

8. да внася в сградата на училището оръжие, както и други предмети, които могат да 

бъдат източник на повишена опасност; 

9. да експлоатира ученическия труд за лична полза; 

10.да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на 

интереси. 

Чл. 41. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни 

задължения: 

1. следи за успеха и развитието на учениците от поверената му паралелка в 

образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както и 



за уменията им заобщуване със съучениците и учителите и интегрирането им в 

училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите; 

2. анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и 

предприема превантивни и колективни мерки за справяне с тях; 

3. контролира посещаемостта на учебните часове от учениците в паралелката; 

4. изяснява причината за отсъствията от учебни занятие в деня на отсъствието. 

5. извинява отсъствия по болест само срещу медицинска бележка, издадена от лекар. 

Училищният фелдшер заверява с подпис медицинската бележка. 

6. право на класния ръководител е да прецени автентичността на представените 

документи за извинение на отсъствията и при необходимост - да потърси потвърждение 

на истинността им. 

7. в случай, че се установи неистинност на такъв документ, класният ръководител 

незабавно докладва на директора; отсъствията за периода се вписват като неизвинени, а 

провинението се определя като ”тежко провинение”; 

8. за допуснати 5, 9, 12, 15 неизвинени отсъствия класният ръководител писмено 

съобщава на родителите за отсъствията на ученика чрез уведомително писмо, както и 

когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по 

този правилник или по ППЗНП; 

9. до 4 число на съответния месец подава информация за учениците, допуснали над 5 

неизвинени отсъствия в предходния; 

10. вписва и разписва в ученическата книжка липсващите текущи оценки най-малко три 

пъти на учебен срок; 

11. консултира родителите за възможностите за оказване на педагогическа или 

психологическаподкрепа от специалист, когато това се налага; 

12. в края на всяка учебна година изготвя характеристика за всеки ученик от 

паралелката, в коятоправи преценка за развитието на ученика в образователно-

възпитателния процес и заспазването на училищната дисциплина. В характеристиката 

се посочват както положителните,така и отрицателните страни в развитието на ученика 

и наложените наказания.Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис; 

13. при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя 

цялостнахарактеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част 

отсвидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно 

образование; 

14. характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго 

училище; 

15. организира и провежда различни видове родителски срещи; 

16. на първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

народителите информация за графика на приемното време на учителите в училището, 

сформираРодителски съвет на класа, запознава родителите с Правилника за дейността 

на училището, сучебния план, по който ще се обучават учениците в класа, с 

Правилника за осигуряване набезопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

Запознаването се удостоверява с подпис. 

17. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да 

планира,организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката 

като общност; 

18. участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на 

учениците отпаралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 



19. осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и периодично да 

сеинформира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен 

предмет,за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и 

интегриране вучилищната среда; 

20. осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед на 

усъвършенстването и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

21. осъществява връзка и подпомага учителите, които работят с учениците от 

паралелката; 

22. води редовно и съхранява учебната документация за паралелката; 

23. получава безплатните учебници за учениците от паралелката (I-VII клас) в началото 

научебната година, а след приключването й, ги събира и предава обратно на 

длъжностното лице,определено със заповед на директора; 

24. в началото на учебната година и след всяка ваканция инструктира учениците по 

безопасниусловия на обучение, труд и отдих; 

(2) При налагане на наказание на ученик от поверения му клас, класният ръководител 

спазваследната процедура: 

1. след констатирани неизвинени отсъствия на ученика уведомява писмено родителите 

му, суведомително писмо № 1 (по образец). Разписката на писмото се подписва от 

родителя,който получава копие от него; 

2. уведомява отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, като 

използва уведомително писмо № 2 (по образец); 

3. изготвя докладна записка до директора, която да съдържа следните задължителни 

елементи: име на ученика, брой неизвинени отсъствия, предложение на класния 

ръководител за вида на наказанието, минали наказания (ако има такива), информирани 

лиса писмено родителите и отдел „Закрила на детето” (да се цитира изх. №); 

4. след издаване на заповедта на директора, в срок от три дни информира родителите за 

наложеното наказание с уведомително писмо № 3 (по образец); 

5. вписва наказанието на ученика в ученическата книжка, дневника на класа, личния 

картон. 

(3) Класният ръководител няма право: 

1. да освобождава ученици от учебни занятия без разрешението на Директора; 

2. да извинява отсъствия по начини извън упоменатите в този правилник; 

3. да използва часа на класа с други цели, освен с регламентираните с плана на класния 

ръководител; 

4. да използва учениците от паралелката или техните родители за решаването на лични 

въпроси иоблагодетелстване; 

5. да отказва педагогическа помощ и съдействие на учениците и техните родители при 

необходимост и молба; 

6. да организира, провежда или участва в дейности и прояви, забранени със закона и с 

този Правилник; 

7. да изработва и подписва невярна учебна документация, за която отговаря съгласно 

нормативната уредба. 

Чл. 42. Възпитателските длъжности са: 

1. Младши възпитател 

2. Възпитател 

3. Старши възпитател 

4. Главен възпитател 



(1) Работата на възпитателите започва според определения от директора на училището 

график. 

(2) Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателните дейности извън 

задължителните учебни предмети. Работи по длъжностна характеристика. 

(3) Осъществява ежедневни контакти по време на учебни занятия с преподаватели и 

класниръководители и оказва диференцирана помощ на учениците в групата за 

самоподготовка. 

(4) След приключване на последния час за деня в групата за самоподготовка изпраща 

пътуващите ученици до училищните автобуси и контролира реда при настаняване и 

отпътуване. 

(5) Съпровожда пътуващите ученици до населеното място по график. 

(6) Полага грижи за храненето, почивката и активния отдих на учениците, за хигиената 

издравословното им състояние, за опазване на материално-техническата база. 

(7) На възпитателя може да се възлага и преподавателска работа, съобразно с неговата 

квалификация. 

Чл. 43. Педагогическият съветник: 

1. участва пряко в учебно-възпитателния процес; 

2. има правата на учител и изпълнява своите функции и задължения, съгласно 

длъжностната сихарактеристика; 

3. изготвя план за работата си, който се утвърждава от директора на училището; 

4. отчита дейността си в края на първия и втория учебен срок на заседание на ПС, на 

който ечлен; 

5. подпомага училищното ръководство, класните ръководители, учители и възпитатели 

чрезсвоята диагностика и консултативна дейност; 

6. води дневник, в който вписва имената на учениците, проведената работа с тях и 

крайнитерезултати. 

7. организира работата на Ученическия съвет. 

8. Педагогическият съветник съдейства за: 

 по-успешното преодоляване на възникващи затруднения от образователно 

естество; 

 разрешаването на инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации; 

 социализирането на ученици от семейства със затруднения, без семейства, с 

хроничнизаболявания, с увреждания и с отклонения в социалното си поведение. 

9. Ангажира се с: 

 проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на учениците; 

 адаптирането на учениците към образователната и социалнитe системи; 

 организирането и провеждането на всички училищни, класни и извънкласни 

форми наработа по проблемите на гражданското образование и възпитание на 

учениците; 

 осъществяване на връзки с държавните и обществените органи и организации, 

имащипряко отношение към възпитателната работа и професионалното 

ориентиране научениците. 

Чл. 44. Учителите, възпитателите и педагогическите съветници, които не ползват 

отпуск презваканциите, са на разположение на училищното ръководство и изпълняват 

възложените им задачи,в рамките на установеното работно време. 

 



Раздел IІ 

УЧЕНИЦИ 

А/ ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 45. Ученикът има следните права: 

1. да избира учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми 

при спазване изискванията на нормативните актове; 

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата 

изадълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина; 

3. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава 

защита при накърняване на правата и достойнството му; 

4. да участва като партньор в училищното обучение и да има активна роля за постигане 

на целите на образователно-възпитателния процес; 

5. да получава от учителите консултации при организирането на самоподготовката си и 

овладяване на учебния материал; 

6. да използва безплатно училищната материално-техническа база по ред определен от 

директорана училището в учебно и неучебно време за развитие на интересите и 

способностите си; 

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на 

ученическо самоуправление; 

8. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на 

цялостната училищна дейност; 

9. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в 

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитие на 

училищната общност; 

10. да получава стипендия при условия и ред, определени с нормативен акт; 

11. да отсъства от училище по уважителни причини: 

 по болест – след като представи медицинска бележка, издадена от личен лекар 

или  специалист, заверена от медицинското лице на училището. 

 с официален документ от държавна институция (министерство, съдебни 

органи,общински власти и др.) представена предварително, с изключение на 

инцидентни случаи. 

 по семейни причини: 

1. до 3 дни на учебна година с уведомление от родител (по образец), представено 

предварително на класен ръководител - в т.ч. за шофьорски курсове; 

2. до 7 дни на учебна година с писмено заявление (по образец) от родител, 

представенопредварително за разрешение от директор - в т.ч. за шофьорски курсове; 

3. изключения се допускат при инцидентни случаи след решение на педагогическия 

съвет. 

 по молба на спортни и други обществени организации – срещу представяне на 

официален документ за събитието. 

12. да се явява на изпит за промяна на оценката. 

13. да се премества в паралелка на същото или друго училище: 

(1) през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на 

всеки учебен срок – по същия профил и при смяна на профилирана паралелка с 

непрофилирана паралелка. 



(2) след успешно завършен клас при смяна на профила с друг профил; професията с 

профил или непрофилирана паралелка; непрофилирана гимназиална паралелка с 

профилирана. 

14. да участва, включително с присъствието на родител, при решаването на въпроси 

засягащи неговите права и интереси. 

15. Председателят на УС на училището участва в заседанията на ПС при разглеждане 

на проблеми свързани със спорта, празниците в училище, социалното и рисково 

поведение на учениците. 

16. Ученикът има право на защита при налагане на наказания съгласно чл.140 от 

ППЗНП. 

 

Б/ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 46. Ученикът има следните задължения: 

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му 

традиции; 

2. да не отсъства от учебните часове и общоучилищните мероприятия без уважителна 

причина; 

3. да посещава часовете, носейки необходимите тетрадки и помагала по учебните 

дисциплини; 

4. да не влиза в други класни стаи, хранилища, учителска стая по време на час; 

5. да не напуска района на училището по време на учебен процес без разрешение; 

6. да ходи при лекар само по спешност, след като получи разрешение от съответния 

преподавател. Обикновени прегледи да се извършват в извънучебно време. 

7. при отсъствие по уважителни причини, да удостоверява това с медицинска бележка, 

заверена от училищното медицинско лице; документ от спортния клуб/школа, в които 

членува. Медицинското лице в училище издава медицинска бележка само  за 

отсъствия, направени  в текущия ден. Документът, извиняващ направените отсъствия се 

представя в деня на завръщането на ученика в училище. При отсъствие повече от 5 дни 

по здравословни причини медицинската бележка се представя до петия ден след 

началото на заболяването, но не по-късно от последния от работен ден на месеца, с 

изключение на случаите когато се налага стационарно болнично лечение. 

8. при установяване на фалшива бележка отсъствията се считат за неизвинени; 

9. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

ученик ина добрите нрави, а на общоучилищни тържества да е облечен с официално 

облекло. 

Облеклото на всеки ученик трябва да не включва символи, демонстриращи религиозна 

и политическа принадлежност; да бъде изчистено от предизвикателни елементи 

/дълбоко деколтирани блузи, много къси поли, потници и панталонки, неприлично 

откриващи части на тялото/; да изключва плажно облекло и обувки. Приличният 

външен вид на всеки ученик изключва пиърсинг на видими места; носенето на шапки, 

качулки и слънчеви очила в сградата на училището; екстравагантни прически и дълги 

неприбрани коси при момчетата. 

10. да се явява в часовете по физическо възпитание и спорт със задължителното 

униформено облекло – спортен екип. Всяко явяване без спортен екип се отразява в 

бележника и дневника на класа, като всяка втора такава забележка води до неизвинено 

отсъствие. 



11. да не участва в хазартни игри, да не пуши в училищната сграда и района около 

училището, включително двора и пред входа на училището, да не употребява 

наркотични вещества и алкохол; 

12. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време 

на час без разрешение на учителя; 

13. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, 

както и на съучениците си по време на учебните часове; 

14. да не носи оръжие, както и други предмети /вериги, шипове, каишки, бръснарски 

ножчета,обеци на неподходящи места и т.н/, които са източник на повишена опасност; 

15. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

16. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 

17. да възстанови със собствен труд и средства причинени щети на училищното 

имущество, като при доказана злонамереност и умишленост, щетите се възстановяват в 

двоен размер при нанасяне на щети върху протовопожарната техника/паник-бутони, 

пожарогасители  и др. /  да се заплаща реалната стойност; 

18. да връща взетата от библиотеката литература и безплатните учебници в края на 

учебната година или при преместване в друго учебно заведение. Ако учебниците или 

книгите станат негодни за използване по негова вина, да ги възстанови или заплати; 

19. да опазва личните си вещи и вещите на другарите си. При инцидент с изгубени 

вещи училището не носи отговорност; 

20. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на 

учителя или директора; 

21. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него; 

22. да идва в училище най-малко 5 минути преди започване на учебни занятия; когато 

учителят отсъства да чака пред кабинета, докато дежурният ученик изясни чрез 

директора или помощник-директора ситуацията; 

23. да се движи спокойно и прилично по коридорите и стълбищата, да говори тихо и 

след биене на първия звънец да заема мястото си, за да се подготви за час; 

24. при отсъствие на учителя-титуляр по съответния учебен предмет, ученикът е 

длъжен да присъства в учебния час при определения със заповед на директора на 

училището негов заместник; 

25. учениците, освободени с медицински документ от часовете по физическо 

възпитание и спорт присъстват задължително в учебните часове, без да взема участие. 

Педагогическият колектив се запознава със съответните документи на заседание на ПС, 

а директорът издава заповед. 

26. да поддържа хигиена в кабинети, лаборатории, работилници, училищния стол, 

общите помещения на сградите и училищния двор; 

27. да се храни на определените за целта места (бюфета и стола); 

28. да не консумира хранителни продукти и напитки по време на учебен час; 

29. да уведомява своевременно родителя (настойника) за родителски срещи; 

30. да изпълнява дежурство в класната стая по график; 

31. дежурният ученик изпълнява указанията на дежурния екип от учители; 

32. дежурните ученици сигнализират за всички нередности - счупено стъкло, счупена 

мебел(шкаф, маса, стол), за повредени врати, брави и др. на дежурните учители. 

33. външният дежурен ученик по клас информира дежурния учител или ръководството 

за проблеми, във връзка с УВП и обстановката в класа; 



34. вътрешният дежурен подготвя бялата дъска за нормална работа; 

35. да спазва Закона за защита срещу дискриминацията, като се забранява допускане на 

пряка или непряка дискриминация в училище, основаваща се на пол, раса, народност, 

етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, увреждания, 

възраст, семейно положение, имуществено състояние или на всички други признаци, 

установени в Закона за дискриминацията; забранява се носенето в училище на 

религиозни символи и провеждането нарелигиозни ритуали. При прояви на 

дискриминация се налагат наказания от ПС. 

36. да не въвежда външни лица в училището под какъвто и да е предлог, без знанието 

надежурните учители или ръководството на училището; 

37. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не 

прилага физическо и психическо насилие; 

38. да не разпространява материали, включително снимки и видеоклипове, уронващи 

достойнството на учениците и персонала на училището, чрез използване 

възможностите на Интернет и мобилните комуникации. 

39. да не проявява агресивно поведение спрямо другите в училище, да се държи 

внимателно с по-малките ученици и тези със здравословни проблеми и да ги закриля; 

40. да спазва нормите за културно поведение при пътуване с училищните автобуси и 

изпълнява разпорежданията на водача на МПС и придружаващия учител; 

41. да спазва установения ред в ученическия стол, както и изискванията за културно 

хранене; 

42. да спазва този Правилник, нормите на поведение в училището и обществото и 

законите на страната. 

43. Неизпълнението на задълженията, предвидени в ППЗНП и в правилника за 

дейността научилището е нарушение на училищната дисциплина. 

 

В/ ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАНИЯ 

Чл. 47. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено 

отсъствие. 

(2) Закъснение до 15 минути от час - се счита за 1/3 неизвинено отсъствие, над 15 

минути – за 1/едно/ неизвинено отсъствие; 

(3) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за 

един учебен час неизвинено отсъствие. 

Чл. 48. (1) 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 задължителноизбираемата 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 учебната 

година. Това може да стане чрез явяване на изпити или удължаване на първия учебен 

срок с не повече от един месец. 

(2) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма 

оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

(3) При направени над 100 извинени отсъствия за учебен срок педагогическият съвет 

предлага, а директорът утвърждава начина за приключване на срока от съответния 

ученик по предложение на класния ръководител - за случаите, в които не е определена 

срочна оценка. 



(4) Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със специални 

образователнипотребности не се отразява на формирането на срочна оценка. 

Чл. 49. (1) За допуснатите отсъствия по чл. 47 и 48 класният ръководител своевременно 

писмено уведомява родителя или настойника на ученика. 

(2) Броят на отсъствията на ученика по чл. 47 и 48 се отбелязва в дневника на класа и 

веднъж месечно се вписва в ученическата книжка. 

Чл. 50. За ученици, допуснали 5 неизвинени отсъствия за съответния месец се изпраща 

справка на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес за 

спиране на семейните помощи. (чл. 17 (4), (5) от Правилник за прилагане на Закона за 

семейни помощи на деца.) 

Чл. 51. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с 

ППЗНП, учениците в СОУ „Бачо Киро” се наказват със: 

1. забележка; 

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище до края на учебната година, с изключение на ученик от 

последния гимназиален клас; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, 

навършили16-годишна възраст. 

(2) Случаи, при които се налагат наказания на учениците по ал. 1: 

1. Наказание „Забележка” може да се налага по предложение на класния ръководител 

със заповедна директора при: 

1.1. допуснати над 5 неизвинени отсъствия; 

1.2. отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете; 

1.3. умишлено увреждане на училищното имущество; 

1.4. създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения; 

1.5. неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището, във 

връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 

1.6. системно непредставяне или отказ да представи ученическата си книжка за 

проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и несвоевременното 

представяне на документите за извиняване на направени отсъствия; 

1.7. системно нарушаване изискванията на този правилник за посещаване на учебните 

занятия в приличен външен вид; 

1.8. системно нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към 

учители и съученици. 

2. Наказание „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни 

часове време” може да се налага при: 

2.1. допуснати над 9 неизвинени отсъствия; 

2.2. използване на мобилен телефон или други технически и електронни средства по 

времена час без разрешение на учителя; 

2.3. нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към учители и 

съученици; 

2.4. системно създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му 

задължения. 

3. Наказание “Предупреждение за преместване в друго училище” може да се налага по 

предложение на педагогическия съвет със заповед на директора при: 

3.1. допуснати над 12 неизвинени отсъствия; 



3.2. установена непоносимост към проявите му в клас, противоречащи на нормите на 

 прилично поведение, получавал е забележка и родителите редовно са уведомявани за 

поведението му; 

3.3. системност /над 1 път/ на нарушенията изброени в т. 1.2-1.8 на ал. 2; 

3.4. отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, 

уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в 

училището; 

3.5. умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалния учебно- 

възпитателен процес в учебните часове и реда в сградата и района на училището; 

3.6. влизане в часовете в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата 

на наркотични средства; 

3.7. организиране на колективни бягства от учебни часове; 

4. Наказание “Преместване в друго училище”, с изключение на ученик от последния 

гимназиален клас, може да се налага със заповед на директора по предложение на 

педагогическия съвет при: 

4.1. допуснати над 15 неизвинени отсъствия; 

4.2. изчерпване на мерките за въздействие по предходните алинеи; 

4.3. системно и грубо нарушаване на училищния ред въпреки всички получени 

наказания и организираната превантивна дейност по чл.114, ал.1 от ППЗНП /работа на 

класния ръководител, УН и комисия за БППМН/; 

4.4. уронване престижа, авторитета и доброто име на училището; 

4.5. унижаване личното достойнство на съучениците си и упражняване физическо или 

психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия; 

4.6. унищожаване или фалшифициране на училищна документация; 

4.7. кражба; 

4.8. увреждане на училищна собственост; 

4.9. тютюнопушене, употреба на алкохол или наркотични средства по време на занятия 

и извънкласни дейности; 

4.10. участие в хазартни игри. 

5. Наказание “Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение” се налага по 

предложение на педагогическия съвет със заповед на директора - за ученици, 

навършили 16 години, като крайна мярка при тежки нарушения за: 

5.1. допуснати над 15 неизвинени отсъствия; 

5.2. тенденциозно отсъствие от учебни занятия; 

5.3. системно създаване на конфликти, с които се пречи на преподавателя да изпълнява 

служебните си задължения, като с действията на ученика се цели уронване на 

достойнството и злепоставяне на преподавателя; 

5.4. физическо посегателство над учител, служител или ученик; 

5.5. участие в хазартни игри, тютюнопушене, употреба на наркотични средства и 

алкохол по време на учебни занятия и извънкласни дейности; 

5.6. разпространение на наркотици в района на училището - при доказване по 

неоспорим начин; 

5.7. уличаване в кражба; 

5.8. хулигански и вандалски прояви в сградата и района на училището - посегателство и 

рушене на материалната база на училището; 

5.9. унижаване личното достойнство на съучениците си и упражняване физическо или 

психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия. 



(3) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед 

наестеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и 

здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. 

Извършваните дейности в полза научилището могат да бъдат: 

1. почистване на класна стая след учебни занятия; 

2. почистване на коридорите; 

3. почистване на физкултурен салон; 

4. почистване района на училището; 

5. забърсване на мебели и подове; 

6. работа в двора на училището – окопаване на цветните лехи, уборка, боядисване и др.; 

7. грижи за цветята в сградата; 

8. помощ в библиотеката; 

9. помощ в стола. 

Като времетраене наложеното наказание е максимум един учебен час дневно. 

(4) При неизпълнение на наказанието от страна на ученика, се прилага следващо по 

степен наказание, съгласно ал. 1. 

(5) Когато ученик 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 му позволява 

да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до 

отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител 

уведомява родителя. 

(6) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, 

учителят може като крайна мярка да го отстрани до края на учебния час, като на 

ученика се пише неизвинено отсъствие за часа. Дежурният ученик извиква 

педагогическия съветник, а при неговоотсъствие ПДУД, директор. Педагогическият 

съветник отговаря за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката. 

Ученикът няма право да напуска територията научилището по време на отстраняването 

си. 

(7) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, 

освеннаказание по ал.1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на 

поведението. 

(8) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към 

консултации, педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително 

обучение в извън учебно време, включително в периода на ваканциите, участие в 

извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други 

дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище. 

(9) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание. 

(10) Наказанията и мерките се налагат последователно в общия случай: от т.1 към т.5, 

като по решение на педагогическия съвет, в зависимост от тежестта на нарушението 

тази последователност може да не бъде спазена. 

(11) Мерките по чл. 51, ал.7 и 8 се налагат заедно с наказанията по ал.1. 

(12) Наказанията и мерките са срочни. 

(13) Срокът на наказанието по чл. 51, ал.1, т.1 и т. 4 е до края на учебната година, а по 

чл. 51, т. 2,3 и 5 се определя в заповедта за налагането му. 

(14) Когато наказанията по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди 

края навтория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

(15) Срокът на мярката по чл. 51, ал. 7 се определя в заповедта за налагането й. 



(16) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на 

нарушениетои личностните особености на ученика. 

(17) Наказанията по чл. 51, ал.1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или 

системни нарушения. 

(18) Мярката по чл. 51, ал. 6 не може да се налага на ученици със специални 

образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или 

нарушението на здравето. 

(19) Срокът на мярката по чл. 51, ал. 7 се определя, като се отчитат видът, тежестта на 

нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика. 

(20) Видът и срокът на мерките по чл. 51, ал. 8 се определят, като се отчитат и 

възможностите научилището. 

(21) Наказанието по чл. 51, ал.1, т. 1 се налага със заповед на директора по 

предложение накласния ръководител, а наказанията по чл. 51, ал. 1, т. 2-5 – със заповед 

на директора по предложение на педагогическия съвет. 

(22) Мярката по чл. 51, ал. 5 се налага със заповед на директора, а по чл. 51, ал. 7 и 8- 

със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. 

(23) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика 

нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание. 

(24) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 51, ал.1 и на мярката по чл. 

51, ал.7 се определя докладчик по решение на педагогическия съвет. 

(25) Преди налагане на наказанията по чл. 51, ал. 1 и на мярката по чл. 51, ал.7 

директорът – занаказанието по чл. 51, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в 

останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани 

с конкретното нарушение. 

(26) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. 

(27) При необходимост, изслушването се извършва в присъствието на педагогически 

съветник. 

(28) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат 

поканени и дабъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици. 

(29) Преди налагане на наказанията по чл. 51, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 51, ал.7 

задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на 

ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на 

правата и наинтересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители 

дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на 

останалите наказания и мерки. 

(30) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 51, ал. 5, 

се взема мнението на класния ръководител на ученика. 

(31) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на 

наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им. 

(32) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по 

образованието. 

(33) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и 

мерки. 

Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в дневника, в 

личния картон и в характеристиката на ученика. 

(34) Наложеното наказание по чл. 51, ал.1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред 

класа. 



(35) При налагане на мярката по чл. 51, ал. 5 за времето на отстраняване на ученика се 

отбелязват неизвинени отсъствия. 

(36) Ученик, на когото е наложено наказание по ал. 1, т. 4, продължава обучението си в 

друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на 

регионалния инспекторат по образованието. 

(37) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

(38) По желание на ученика след заличаване на наказанието по т. 4 той може да 

продължи обучението си в училището, в което е преместен. Заличаването се отбелязва 

в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 

Чл. 52. (1) Ученик, на когото е наложена мярката по чл.51, ал. 7, за срока на мярката се 

лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да 

участва в представителни прояви от името на училището. 

(2) Учениците губят правото си на стипендия, когато: 

1. прекъсват обучението си  или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи 

поради болест; 

2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет- до заличаване на 

наказанието. 

 

Г/ ПОХВАЛИ И НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 53. За високи резултати в учението, активно участие в живота на училището, 

проявена гражданска доблест и други добри прояви, учениците се награждават с 

морални и материални награди: похвални грамоти, поздравителни писма до родителите 

и др. 

Решение за награждаване на ученици се взема от ПС. 

 

Д/ УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 54. (1) Учениците в самостоятелна форма на обучение се определят от Директора 

до 15септември на съответната учебна година, след подадено заявление в периода от 30 

юни до 14септември, но не по-късно от 3 дни преди съгласуване на Списък-Образец № 

1 за учебната година. 

(2) Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии за всеки 

предмет по учебен план, както следва: 

– ноември (за ½ от предметите) и март (за другата ½ от предметите) – в редовна сесия ; 

– декември, април и септември – в поправителни сесии. 

(3) Учениците, преминали в самостоятелна форма на обучение след приключване на 

първия учебен срок се явяват на изпити, както следва: 

– март (за ½ от предметите) и юни (за другата ½ от предметите) – в редовна сесия; 

– април, юли и септември – в поправителни сесии. 

(4) Ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение след месец март на 

учебната година,се явяват на изпити, както следва: 

- юни (за ½ от предметите) и юли (за другата ½ от предметите) – в редовна сесия; до 14 

септември – в поправителни сесии. 

(5) Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на 

годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано 

през учебната година. 



(6) За ученици, които са преминали в самостоятелна форма след приключване на 

учебни занятияза дадена учебна година, ПС решава дали да се явяват на изпити за 

определяне на годишна оценка по учебните предмети, по които имат определена 

положителна оценка от обучението в дневна форма. 

(7) Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след 

предварително подадено заявление. 

(8) До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на 

редовната. 

(9) Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най-късно 

20 дни преди всяка редовна изпитна сесия. 

(10) По изключение се допуска явяване на допълнителна сесия за учениците в СФО, 

след решение на педагогическия съвет. 

(10) Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет най-

много 3 пъти в една учебна година. 

(11) Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, като в 

един ден се полага изпит само по един предмет. 

(12) Предметите, по които учениците от самостоятелна форма полагат изпити за 

завършен клас се определят от техния учебен план. 

(13) Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по 

предмети от един клас за дадена учебна година. При повтаряне на учебната година се 

явяват само по онези предмети, по които не са взели изпитите си в предходната година. 

(14) Учениците, идващи от друго училище или прекъснали обучението си, полагат 

приравнителните си изпити към действащия през учебната година училищен учебен 

план, по възможност в рамките на първата учебна година от обучението. 

(15) Учениците, които са положили успешно изпит за завършен клас на обучение, 

получават предвидените за съответната степен на образование и квалификация 

документи. 

(16) Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират 

за датите на изпитите. 

(17) При явяване на изпит учениците в самостоятелна форма на обучение показват 

документ, удостоверяващ самоличността им. 

(18) На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат уважителни 

причини за пропускане на редовната и поправителните сесии. Явяването на 

допълнителна сесия може да серазреши след подадено заявление с приложени 

документи, доказващи причината. 

(19) При безпричинно неявяване на изпити, ПС определя правата на учениците. 

 

Раздел III 

РОДИТЕЛИ 

Чл. 55. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на 

учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

(2) Родителите имат следните права: 

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, 

уменията им за общуване със съучениците и учителите и интегрирането им в 

училищната среда; 

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в 



друго удобно за двете страни време; 

3. да участват в родителските срещи; 

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

6. да участват в училищното настоятелство; 

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците от 

специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 

(3) Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище за времето, през което те 

подлежат назадължително обучение /до 16 год./; 

2. да осъществяват системен контрол върху ученическата книжка, който да 

удостоверяват сподпис; 

3. да следят броя отсъствия на детето си и при констатиране на проблем своевременно 

да търсят информация от класния ръководител; 

4. да информират лично класния ръководител,  когато се налага ученикът да отсъства 

от училище по семейни причини или поради заболяване предварително или в деня на 

отсъствието. 

5. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността 

научилището при записване на детето или ученика; 

6. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите 

нрави; 

7. да съдействат за изпълнение задълженията на ученика, наложени с този правилник; 

8. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно- 

възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за 

общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда; 

9. да възстановяват нанесени от ученика щети върху материално-техническата база в 

тридневен срок; 

10. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител или директора. 

12. родителите на пътуващите ученици се задължават да подпишат декларация, че са 

съгласни децата им при нужда да ползват друг транспорт, освен определения автобус и 

носят отговорност за това. 

 

Глава четвърта 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 56. (1) Директорът, като орган за управление на училището: 

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; 

2. спазва и прилага държавните образователни изисквания; 

3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените 

муправомощия; 

5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично 

разпореждане с бюджетните средства; 

6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, 



възпитателите, служителите и работниците по реда на Кодекса на труда; 

7. обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по 

образованието в 3-дневен срок от овакантяването им; 

8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на 

труда,Закона за народната просвета и с този правилник; 

9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в 

съответствиес държавните образователни изисквания; 

10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, 

застепен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на 

училището с държавния герб; 

11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от 

Законаза народната просвета; 

12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява учебната документация; 

13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището; 

14. изготвя и утвърждава длъжностно разписание на персонала; 

15. изготвя и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати; 

16. предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището. 

(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнение нарешенията му. 

Чл. 57. Помощник-директорът подпомага директора при организирането и контрола на 

учебната, административната или учебно-производствената дейност на училището 

съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната 

длъжностна характеристика. 

Чл. 58. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 

1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година; 

2. приема правилника за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план; 

4. избира формите на обучение; 

5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението; 

6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на 

нормативните актове; 

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

наказания„извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни 

часове време”,„предупреждение за преместване”, "преместване в друго училище до 

края на учебнатагодина" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст"; 

9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема 

програми за осъществяването им; 

10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение; 

11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за 

дейността й; 

12. утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от 

училището; 



13. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното 

настоятелство или с родители на учениците от училището. 

Чл. 59. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите, 

учителите, възпитателите и педагогическите съветници. 

(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват 

председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва 

училището. 

Чл. 60. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от 

директора. 

Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от 

числения му състав. 

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко 

от 2/3 от числения му състав. 

(3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с 

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

регионалния инспекторат пообразованието. 

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол. 

Чл. 61. (1) Училищното настоятелство при СОУ „Бачо Киро” е обществен орган за 

подпомагане дейността на училището. 

(2) Устройството и дейността на УН са уредени съгласно разпоредбите на ЗНП, 

ППЗНП, Закона заюридическите лица с нестопанска цел и с неговия устав. 

(3) УН подпомага дейността на Ръководството и служителите на СОУ „Бачо Киро”. 

Чл. 62. (1) Методическите обединения са професионални педагогически общности по 

проблемите на обучението. 

(2) Методическите обединения включват всички преподаватели по съответната 

дисциплина и всъответната културно-образователна област. 

(3) Методическите обединения могат да: 

1. определят единни критерии за текущото и крайното оценяване на знанията и 

уменията на учениците; 

2. проучват методическата литература, да организират дейности по вътрешно-

училищнатаквалификация на учителите; 

3. организират открити уроци и обсъждания; 

4. правят предложения за предоставяне на парични средства, необходими за дейността 

на съответното Методическо обединение. 

5. правят предложения за награждаване на ученици и учители. 

Чл. 63. (1) В СОУ „Бачо Киро” се създават комисии за определен вид дейност на 

основаниена нормативни документи или решения на ПС. 

(2) Комисиите се назначават от Директора на училището за определен срок. 

(3) В комисията участват членове на училищния екип, които имат най-добри познания 

в дадена област. 

(4) Всяка година в СОУ „Бачо Киро” има задължителни комисии, които са 

регламентирани в годишния план. 

 

Глава пета 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 64. (1) Родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на 

децата си в училището през времето през което те подлежат на задължително обучение 



се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лева. При повторно извършване на 

нарушението глобата е в размер от 50 до 250 лева.  

Чл. 65. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица в 

училището; 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.  

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания.  

 

Глава шеста 

СПОНСОРСТВО, ДАРЕНИЯ И НАБИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

Чл. 66. СОУ „Бачо Киро” може да получава средства, материали и консумативи от 

юридически и физически лица под формата на дарения и спонсорство, отбелязвани в 

специална книга. 

Чл. 67. Всеки член на училищния колектив има право да осигурява дарители и 

спонсори. 

Чл. 68. Дарителите имат право на информация по всяко време за оползотворяването на 

направеното от тях дарение. 

Чл. 69. За осигуряване на собствени приходи да се използва всяка възможност на 

училищеточрез отдаване под наем на земеделски земи, имоти – общинска собственост, 

сключване надоговори за сътрудничество и взаимопомощ. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§1. Настоящият правилник е приет на заседание на ПС, Протокол № 19 от 14.09.2015 г. 

и отменя действащия. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е 

приел. Правилникъте изготвен на основание §8 от ПЗР на ППЗНП и е в съответствие 

със ЗНП, ППЗНП и др.нормативни актове в системата на народната просвета. При 

изготвяне на правилника саизползвани и спазени действащите към момента 

нормативни документи. 

§2. ПС взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този 

правилник. 

§3. Всички учители, служители, ученици са равни пред училищния правилник. Този 

правилник езадължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическият, 

непедагогическиятперсонал и учениците. 

§4. Учениците и щатният персонал имат право да внасят писмени предложения за 

промени, коитосе приемат по реда на приемането на правилника. 

§5. При съществени промени на законови и подзаконови нормативни актове за 

системата наобразованието, настоящият Правилник подлежи на актуализация. 

§6. За неуредени в този правилник въпроси, се прилагат нормите на ЗНП, ППЗНП и 

други 

нормативни актове. 

§7. Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и 

за неговотонеспазване членовете на педагогическият персонал носят дисциплинарна 

отговорност съгласно КТ, а учениците носят отговорност по смисъла на чл.139 ал.1 от 

ППЗНП. 

§8. В библиотеката на СОУ „Бачо Киро” има екземпляри от ЗНП, ППЗНП и 

Правилника за дейността на училището – за ползване от ученици, учители и служители. 


