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УЧИЛИ IЦЕН  ПРАВИЛНИК  
ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  "ДИМИТЪР  ТАЛЕВ " - ГРАД  ДОБРИЧ  

ЗА  УЧЕБНАТА  2020 / 2021 ГОДИНА  

Настоящият  правилник  е  приет  от  Педагогическия  съвет  на  Средно  училище  „Димитър  
Талев " с  Протокол  Ns 9 от  08.09.2020 г. според  изискванията  на  чл.28, ая .1, m. 2 на  Закона  за  
предучилищно  и  училищно  образование  /ЗПУО/ и  е  валиден  за  учебната  2020/2021 г. до  издаването  
на  нов, като  може  да  бъде  променян  u/unu актуализиран  от  ПС  при  възникнапа  необходимост  и  
при  спазването  на  чл. 263, ал .2 от  ЗПУО . 

ГЛАВА  ПЪРВА  
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1. (1) Този  правилник  урежда  устройството , функциите , организацията , управлението  и  
финансирането  на  Средно  училище  „Димитър  Талев ", град  Добрич , свързани  с  организацията  на  
учебно -възпитателиата  работа , правата  и  задълженията  на  обекта  и  субекта  на  учебно - 
възпитателиия  процес . 

(2) Правилиикът  се  прилага  за  цялата  училищна  общност  — участниците  в  образователния  
процес  — учениците , учителите , директорите  и  другите  педагогически  специаписти , родителите , 
както  и  за  непедагогическите  специалисти . 

Чл.2. Цел  на  настоящия  правилник  е  да  приведе  в  съответствие  със  Закона  за  предучилищното  
и  училищното  образование  /ЗПУО / и  държавните  образователни  стандарти  правилника  за  
дейносrга  на  Средно  училище  „Димиrьр  Талев", град  Добрич . 

Чл.3. (1) Средно  училище  „Димиrьр  Талев", град  Добрич  е  юридическо  лице  по  смисъла  на  
чл .29. (1) от  ЗПУО , на  бюджетна  издръжка  към  община  Добрич  - град . 

Чл.4. То  е  иновативно  училище , във  връзка  с  чл .38, ал .1, т .5 и  ал .7, т .3 от  ЗПУО , което  постига  
подобряване  на  качеството  на  образование  като  използва  нови  методи  на  преподаване . 

Чл.5. (1) Официапният  език  в  институцията  е  българският . 
(2) Усвояването  на  българския  книжовен  език  е  задължителио  за  всички  деца  и  ученици , които  

се  обучават  в  системата  на  предукилищното  и  училищното  образование . 
(3) Изучаването  и  използването  на  българския  език  е  право  и  задължение  на  всеки  български  

гражданин . 
Чл .б. (1) Средно  училище  „Димиrьр  Талев", град  Добрич  е  институция  в  системата  на  

предучилищното  и  училищното  образование , в  която  се  обучават , възпитават  и  социапизират  
учеыици  от  I до  XII к,zас . То  осигурява  условия  за  завършване  на  клас , етап  и  за  придобиване  на  
степен  на  образование . 

(2) Училищното  обучение  се  извършва  в  съответствие  с  държавните  образователни  стаыдарти . 
Не  се  допуска  налагането  на  учениците  на  идеологически  и  религиозни  доктрини . 
(3)В  училището  не  се  допускат  ограничения  на  правата  или  привилегиите  на  учениците , 

основани  на  раса , народност , етническа  принадлежност , пол  и  произход . 



(4) Учениците  ползват  правото  си  на  безплатно  образование , безплатно  ползване  на  
училищната  база , правото  на  безплатна  педагогическа  консултация , отнасяща  се  до  учебния  
процес  и  професионалното  им  ориентиране , на  морално  и  материапно  стимулиране . 
Чл.7. (1) Обучението  за  придобиване  на  основно  образование  се  осъществява  от  I до  VII клас  

вктпочителио  в  два  етапа , както  следва : 
1. начапен  — от  I до  IV клас  вктпочително , и  
2. прогимназиален  — от  V до  VII клас  вктпочително . 
(2) Обучението  за  придобиване  на  средно  образование  се  осъществява  от  VIII до  XII клас  в  два  

етапа , както  следва : 
1.първи  гимназиален  — от  VIII до  Х  клас  включителио , и  
2. втори  гимназиален  — от  XI до  XII клас  вкшочителио . 
Чл.8. (1) Средно  училище  „Димиrьр  Талев" осъществява  своята  дейност  въз  основа  на  

принципа  на  автономията  и  в  съответствие  с  нормативните  актове , като : 
1. определя  свои  политики  за  развитието  си  в  съответствие  със  законите  на  страната ; 
2.избира  организацията , методите  и  средствата  на  обучение  за  осигуряване  на  качествено  

образование ; 
З . определя  свои  символи  и  ритуали  в  съответствие  с  принципите  на  националната  идентичност  

и  култура , както  и  свое  униформено  облекло  и  други  отличителин  знаци ; 
4. участва  в  националии  и  международни  програми  и  проекти , подпомагащи  дейности  в  областга  

на  образованието . 
(2) Автономията  на  училището  включва  и  правото  да  определя  профилите , както  и  

самостоятелио  да  избира  и  съставя  свои  учебни  планове , да  разпределя  учебната  програма  в  
зависимост  от  потребностите  на  учениците , да  определя  учебинте  предмети  и  да  разработва  
учебните  програми  в  случаите , предвидени  в  ЗПУО . 
Чл .9. (1) След  завършване  на  клас  или  степен  на  образование  на  учениците  се  издава  документ , 

съгласно  Наредба  Ns 8/11.08.2016 г. за  информацията  и  документите  в  системата  на  
предучилищното  и  училищното  образование , приложение  4. 

(2) Средно  училище  „Димитьр  Талев" притежава  обикновен  собствен  печат  и  печат  с  
изображение  на  държавния  герб . 

(3) Задължителната  училищна  документация  се  води  и  съхранява  съгласно  ДОС  за  документите  
за  системата  на  народната  просвета . 

(4) Справки  за  хорариум  и  успех  по  години  за  кандидатстване  във  ВУЗ  се  издават  в  14-дневен  
срок  след  подадено  от  ученика  заявление . Класният  ръководител  попълва  предварително  
изготвена  бланка , предоставена  му  от  техническия  секретар . Техническият  секретар  въвежда  
реквизитите  и  отпечатва  справката . 
Чл.10. (1) В  училището  се  приемат  за  обучение  деца , български  граждани , постоянно  или  

временно  пребиваващи  в  Република  България , от  друга  национална  принадлежност , а  така  също  и  
деца  и  ученици  със  специални  образователни  потребности . 

(2) Училището  работи  по  утвърдени  от  минисrьра  на  образованието  и  науката  учебни  планове  и  
учебни  програми , и  съгласно  държавните  образователни  стандарти . 

(3). Своеобразието  на  паралелките , учебните  планове , редът  и  условията  за  приема  в  I, V клас  се  
определят  от  Педагогическия  съвет  в  съответствие  с  нормативните  актове , а  държавният  план - 
прием  на  ученици  в  VIII клас  за  учебната  2020/2021 учебна  година  се  утвърждава  от  началника  на  
РУО  на  МОН . 

Критериите , по  които  се  извършва  приема  на  първокласници  в  нашето  училище , са : 
• Приемане  на  заявления  от  родители  на  деца , подлежащи  на  задължително  обучение  до  

запълване  на  свободните  места  за  сформиране  на  3 паралелки  както  от  района  на  училището , така  
и  от  други  райони  на  града . 

• При  голям  брой  кандидати  за  прием  в  първи  клас  се  прилагат  и  следните  критерии : 
1.дете  с  трайни  увреждания  над  50%; 
2. дете  с  двама  починали  родители ; 
З . други  деца  от  семейството , обучаващи  се  в  училището ; 
4. близост  до  местоработата  на  един  от  родителите  или  родител  работи  в  нашето  училище . 
Чл.11. (1) Учениците  може  да  се  преместват , както  следва : 
1. от  I до  VI клас  през  цялата  учебна  година ; 
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2. от  VII до  Х  клас  включително  не  по -късно  от  30 учебни  дни  преди  края  на  всеки  учебен  срок . 
3. в  XI клас  не  по -късно  от  30 учебни  дни  преди  края  на  всеки  учебен  срок  по  същия  профил , 

при  условия , че  задължителните  профилиращи  предмети  са  еднакви . 
4. в  XII клас  не  по-късно  от  30 учебни  дни  преди  края  на  първия  учебен  срок  по  същия  профил  

при  условие  че  задължителните  профилиращи  предмети  са  еднакви . 
(2) Учениците  от  XI клас  могат  да  се  преместват  след  успешно  завършен  клас , като  при  

преместването  си  ue могат  да  сменят  профила  и  задължителните  профилиращи  предмети , които  са  
изучавали . 

(3). Прнемането  и  записването  на  ученици  в  дневна  форма  на  обучение  през  учебната  година  
се  извършва  при  наличието  на  свободни  места  и  съгласно  чл . 108-109 от  Наредба  Ns10 от  
01.09.2016 г . за  организация  на  дейностите  в  училищното  образование , и  въз  основа  на  следните  
документи : 

1. заявление  от  родител /настойник  до  директора  на  училището ; 
2. проверка  на  верносrга  на  данните  с  акт  за  раждане  на  ученика ; 
3. до  три  работни  дни  от  получаване  на  заявлението  директорът  на  училището  потвърждава  

възможностга  за  записването  на  ученика  u информира  директора  на  училището , в  което  ученикът  
се  е  обучавал , за  заявеното  от  родителя  и/или  ученика  желание ; 

4. до  три  работни  дни  от  получаване  на  информацията  по  т . 3 директорът  на  училището , в  което  
се  е  обучавап  ученикът , издава  удостоверение  за  преместване  и  го  предоставя  /служебно / на  
директора  на  приемащото  училище  заедно  с  копие  на  училищния  учебен  план  и  копие  на  личното  
образователно  дело  на  ученика  в  гимназиален  степен . 

(4) При  преместване  на  ученик  родителят /настойникът  осъществява  среща  с  класния  
ръководител  и  го  запознават  със  своето  решение  и  мотивите  за  него , след  което  той  от  своя  страна  
запознава  директора . 

(5) Пnеместването  или  приемането  на  ученици  се  съгласува  с  директора , който  задължително  
провежда  разговор  със  съответния  ученик  и  негов  родител  (настойник ). 
Чл .12. При  организирането  u провеждането  на  дейности  извън  държавните  образователни  

изисквания  като  курсове  по  чужди  езици , музика , изобразително  изкуство , спорт  и  др .; обучение  
на  деца , обучаващи  се  в  чуждестранни  училища , участниците  може  да  заплащат  такси , определени  
с  решение  на  ПС  на  училището . 
Чл.13. (1) По  време  на  учебната  година  в  зависимост  от  темите  в  учебното  съдържание  

учениците  могат  организирано  да  посещават  различни  културни  и  научни  институции , прояви  и  
мероприятия  в  рамките  на  учебните  часове / учебния  ден . 

(2) За  провеждане  на  организираното  посещение  се  изисква  заявление  до  директора  на  
училището , подадено  от  организиращия  учител  не  по -късно  от  3 учебни  дни  преди  мероприятието . 

(3) Родителите  /представителите  на  учениците / се  информират  по  имейл  на  родителите , чрез  
фейсбук  група  на  класа  или  съобщение  в  електронния  дневник  на  класа . 

(4) Всички  извънучилищни  мероприятия  трябва  да  бъдат  заложени  в  тематичното  
разпределение  на  преподавателя  и/или  на  класния  ръководител . 

(5) Посещението  и/или  участието  в  прояви , изяви  и  мероприятия , организирани  от  други  
институции  и  провеждани  в  населеното  място  на  училището , се  разрешават  от  директора  на  
училището . 

(6) За  всички  дейности  по  организирано  извеждане  на  ученици  от  населеното  място  на  
училището  се  изисква  информирано  писмено  съгласие  на  родител . Редът , начинът  и  сроковете  за  
уведомяване  на  родителите , получаването  и  съкранението  на  информираното  писмено  съгласие  се  
изготвят  съгласно  чл . 12 от  Наредба  Ns 2 от  24.04.1997 г . за  организиране  и  провеждане  на  детски  и  
ученически  отдих  и  туризъм , като  контролът  се  осъществява  от  директора  на  СУ  „Димитьр  Талев". 
Чл .14. (1) Туристическите  ученически  пътувания  и  екскурзии  се  организират  по  утвърден  от  

директора  на  училището  график  npu следния  ред : 
1. подаване  на  заявление  от  ръководителя  на  групата  до  директора  на  училището  (минимум  1 

месец  по -рано ), съгласувано  с  ресорния  зам .-директор  УД ; 
2. за  учениците  от  I— III клас  може  да  се  организират  проектни  и  творчески  дейности  sa общо  

25 часа  в  цели  учебни  дни  по  5 учебни  часа , последователно  или  на  няколко  пъти  в  рамките  на  
учебното  време , в  т .ч . посещение  на  културни  институции , спортни  дейности , екскурзии , екипни  
проекти  в  класа , училището  или  между  училищата , при  съгласие  и  съдействие  на  родителите , 



взето  разрешение  от  оторизираните  институции  и  спазване  на  всички  законови  изисквания  и  
процедури . За  останалите  класове  през  учебно  време  — за  не  повече  от  3 учебни  дни  за  паралелка . 

3. необходимата  документация  се  изготвя , съгласно  изискванията  на  Наредба  за  детските  и  
ученическите  туристически  пътувания  с  обща  цена , инициирани  от  детските  градини  и  училищата  
и  съгласно  Вътрешните  правила  за  организиране  и  провеждане  на  детски  и  ученически  отдих  и  
туризъм  в  СУ  „Димиrьр  Талев". 
Чл .15. (1) Съгласно  чл .32, ал .2 от  Конституцията  на  Република  България  никой  не  може  да  бъде  

следен , фотографиран , филмиран , записван  или  подлаган  на  други  подобни  действия  без  негово  
знание  или  въпреки  негово  изрично  несъгласие  освен  предвидените  от  закона  случаи . 

(2) Действията  по  тайно  използване  на  записващи  и  подслушвателни  устройства  от  физически  
лица  в  детските  градиин  и  училища  — без  знанието  на  учителите , е  незаконосъобразно  и  всяко  от  
засегнатите  лица  има  право  да  поrьрси  защита  от  съда . 
Чл .1б . (1) Този  правилник  е  задължителен  за  директора , учениците  и  служителите  в  училището . 
(2) С  него  се  запознават  учениците  в  час  на  класа  и  родителите  на  родителските  срещи . 

ГЛАВА  ВТОРА  
ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНО -ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС  

Раздел  I 
ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

Чл.17. (1) Училищното  образоваине  се  оргаинзира  в  последователии  класове . 
Чл. 18. (1) Условията  и  редът  за  определяне  на  броя  на  паралелките  в  училището , броят  на  

учениците  в  тях , деленето  на  паралелките  на  rрупи , както  и  за  оргаинзиране  на  индивидуално  
обучение  на  ученик  от  паралелка  се  определят  с  държавния  образователен  стандарт  за  
финансирането  на  институциите  и  в  съответствие  с  държавния  образователен  стандарт  за  
физическата  среда  и  информационното  и  библиотечното  осигуряване  на  училищата . 
Чл. 19. За  учебната  2020/2021 година  график  на  учебното  време  се  определя  съгласно  Заповед  

Ns РД  09-2148/27.08.2019г . на  Министьра  на  образованието  и  науката . 
Чл .20. (1) Седмичното  разписание  се  съобразява  с  Наредба  Ns 10 от  19.06.2014 г . за  здравните  

изисквания  при  изготвяне  и  спазване  на  седмичните  учебни  разписания  на  Министерството  на  
здравеопазването . Утвърждава  се  от  директора  на  училището  не  по-късно  от  три  дни  преди  
започване  на  всеки  учебен  срок . Представя  се  в  РЗИ  до  10 дни  след  началото  на  всеки  учебен  срок . 
Всяка  наложителиа  промяна  в  разписанието  се  утвърждава  от  РЗИ  до  5 дни  след  нанасянето  й . 

(2) В  седмичното  разписание  извън  броя  на  задължителните  учебни  часове  се  включва  и  часът  
на  класа . 
(3)Учебният  час  за  спортни  дейности  се  включва  в  седмичните  разписания  извън  броя  на  

задължителните  учебни  часове  
(4) Временни  размествания  в  седмичното  разписание  на  часовете  се  извършват  единствено  от  

зам .-директора  по  УД  при  определени  обстоятелства  (отсъствия  на  учители  поради  болест , 
законово  установен  отпуск , при  аварийни  ситуации  и  др.) u ce утвърждават  със  заповед  на  
директора . 
Чл . 21. (1) Училището  организира  обучение  на  две  смени . 
(2) В  един  учебен  ден  се  оргаинзират  от  4 до  7 задътлкителин  учебин  часа. 
(3) Продължителиос rга  на  учебния  час  за  всички  видове  подготовка  е : 
1.тридесет  и  пет  минути  - в  I и  II клас ; 
2. четиридесет  минути  - в  III—IV клас ; 
3. четиридесет  минути  — в  V—XII клас ; 
(4) Учебните  часове  се  провеждат  по  часови  график , утвърден  от  директора  на  училището , като  

за  първа  смяна  първият  учебен  час  започва  в  08,00 ч., а  последният  (6.час) приключва  в  13,00 ч . За  
втора  смяна  първият  учебен  час  започва  в  13,15 ч ., а  последният  час  приключва  - в  18,15 ч. (6. час) 
/ в  19,00 ч. (7. час). Почивката  между  отделните  учебни  часове  е  10 минути , като  последното  
междучасие  на  втора  смяна  е  5 минути . Голямото  междучасие  е  след  третия  учебен  час  — 20 
минути . 
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(5) При  непредвидени  и  извънредни  обстоятелства  продължителнос rга  на  всеки  учебен  час , 
както  и  продължителиос rга  на  часовете  за  самоподготовка , занимания  по  интереси  и  дейностите  
по  отдих  и  физическа  активност  при  целодневна  организация  на  учебния  ден  може  да  бъде  
намалена  до  20 минути  от  директора  на  училището  със  заповед . 

(б) Вторият  час  на  класа  се  провежда  по  утвърден  от  директора  график  за  учебния  срок . 
Чл .22. (1) Организацията  на  учебния  ден  е  полудневна  и  целодневна . 
(2) Учебните  часове  за  учениците  от  I клас  на  полудневна  организация , се  провеждат  само  

преди  обяд . 
(3) Училището  организира  целодневна  организация  на  учебния  ден  за  учениците  от  I до  VII 

клас  при  желание  на  родителите  (според  заявено  желание  на  родителите  и  възможностите  на  
училището ). 

(4) За  посещаване  на  извънучилищни  форми  на  обучение  извън  училище  и  при  липса  на  друга  
възможност , ученици , включени  в  целодневна  организация  на  учебния  ден , могат  да  отсъстват  от  
часовете  за  занимания  по  интереси  до  два  учебни  часа  през  деня  и  до  два  пъти  в  седмицата  от  
часовете  на  целодневна  организация  на  учебния  ден  при  подадена  декларация  от  родител  unu 
настойник  на  ученика . 
(5)Условията  и  редът  за  организиране  и  провеждане  на  полудневната  и  целодневната  

организация  на  учебния  ден  се  определят  с  държавния  образователен  стандарт  за  организацията  на  
дейностите  в  училищното  образование . 
Чл.23. (1) Разработва  се  годишна  училищна  програма  за  целодневна  организация  на  учебния  

ден  в  съответствие  със  стратегията  и  спецификата  на  училището . 
(2) Годишна  улилищна  програма  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  се  приема  от  

педагогическия  съвет  u ce утвърждава  от  директора  на  училището  в  срок  до  15 септември . - 
(3) Годишната  училищна  програма  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  включва  

организирането , разпределението  и  съдържанието  на  дейностите  по  самоподготовка , по  
организиран  отдих  и  физическа  активност  и  занимания  по  интереси . 
Чл. 24. (1) СУ  „Димиrьр  Талев"  организира  обучение  по  чужд  език  в  ИУЧ/ЗИП , 

факултативни /СИП  u извънкласни  форми  (ИКД) съобразно  желанията  на  учениците , заявени  две  
седмици  преди  края  на  учебните  занятия  на  предходната  учебна  година , съгласувани  с  родителите  
им , както  и  според  възможностите  на  училището . Актуализация  се  извършва  при  изникнала  
необходимост  в  периода  03 - 11.09.2020 г . 

(2) По  време  на  учебната  година  учениците  нямат  право  па  променят  избрания  от  тях  чужд  
език , ИУЧ/ЗИП , факултативни /СИП  u извънкласните  форми  (ИКД ). Факултативните /СИП  и  
извънкласните  форми  се  провежда  извън  задължителното  учебно  време  и  чрез  нея  се  задоволяват  
специфичните  и  индивидуални  интереси  на  учениците . 
Чл . 25. (1). Във  връзка  с  явяването  на  матура  по  БЕЛ  за  учениците  от  XI-XII клас  могат  да  

се  провеждат  консултации  до  два  часа  седмично  в  периода  от  м . ноември  до  м . април  вкл ., при  
заявена  необходимост  от  съответния  преподавател . 

1. Консултациите  се  провеждат  в  дни  и  по  график , определен  от  преподавателя  по  БЕЛ , 
съгласуван  със  зам .-директора  УД  Велимира  Проданова  и  утвърден  от  директора . 

2. За  всяка  проведена  консултация  препопавателите  получават  възнаграждение  в  размер  на  един  
лекторски  час . 

(3) Във  връзка  с  явяването  на  матура  по  втори  задължнтелен  ДЗИ  за  учениците  от  XII клас  
могат  да  се  провеждат  консултации  по  избраните  от  зрелостниците  учебни  предмети  до  два  часа  
седмично  в  рамките  на  втория  учебен  срок  за  група  от  минимум  пет  зрелостници , при  заявена  
необходимост  от  съответния  преподавател . 

1. Консултациите  се  провеждат  в  дни  и  по  график , определен  от  преподавателите  по  
съответните  предмети  в  XII клас , съгласуван  със  зам .-директора  УД  Велимира  Проданова  и  
утвърден  от  директора . 

2. За  всяка  проведена  консултация  преподавателите  полvчават  възнаграждение  в  размер  на  един  
лекторски  час . 
Чл. 26. (1) В  начапото  на  учебната  година  за  всеки  клае  се  определя  класна  стая , която  се  

поддържа  и  опазва  от  учащите  в  съответния  клас . Отговорност  за  състоянието  й  носи  съответният  
клас  и  неговият  класен  ръководител . 
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(2) Дежурrгвата  в  класните  стаи  се  оргаинзират  от  класинте  ръководитетии . Всеки  клас  
определя  по  двама  дежурни  ученици , които  отговарят  за  реда , чистотата  на  класната  стая , следят  
за  опазване  на  имуществото  и  на  вещите  в  нея . 

Задълженията  на  дежурните  ученици  по  класове  са : 
1. осигуряване  на  реда  и  дисциплината  през  междучасията ; 
2. почистване  на  дъската ; 
3. поддържане  на  чистотата  в  класната  стая  и  проветряването  й  през  междучасията ; 
4. опазване  на  имуществото  в  стаята  и  на  ученическите  вещи , 
5. при  констатиране  на  нарушения  и  повреди  информират  своевременно  класния  ръководител , 

дежурния  учител  или  зам .-директор  АСД . 
Чл . 27. (1) Пропускателният  режим  в  СУ  "Димиrьр  Талев " се  осъществява  от : пазач  - 

невъоръжена  охрана , дежурства  на  главни  учители , заместник -директор  и  преподаватели . 
1. Учениците  от  начален  етап  (I - IV клас ) се  водят  до  входа  на  училището  и  оrгам  се  

придвижват  самостоятелно  до  класната  си  стая ; а  след  края  на  учебните  занятия  съответният  
класен  ръководител /преподавател  предава  учениците  на  родителите  извън  входа  на  училището . 

2. Учениците  влизат  в  училищната  сграда  след  преминаване  на  системата  за  контрол . За  целта  
трябва  да  имат  готовност  да  използват  личния  си  чип , а  също  и  да  представят  лична  ученическа  
карта/бележник  при  поискване  от  длъжностното  лице  / главния  дежурен  учител . 

3. Влизането  на  родители  в  училищната  сграда  се  допуска  за : 
- получаване  на  служебни  бележки  в  каб . 203 от  ЗАС ; 
- за  закупуване  на  купони  за  хранене  на  учениците  от  ЦОУД  при  домакинката  в  стая  115. 
4. Срещите  на  родителите  и  преподавателите  се  осъществяват  в  предназначените  за  това  кътове  

за  общуване , след  уговорка  чрез  класния  ръководител . За  целта  преподавателят  предварително  
предупреждават  охраната  за  съответните  лица . 

5. Hpu възникнала  спешна  необходимост  от  среща  на  родител  с  класен  ръководител  или  
преподавател , окраната  (помощен  персонал ) съпровожда  през  междучасието  родителя  до  стаята , 
където  е  класният  ръководител /преподавател . 

6. При  възникнала  необходимост  от  среща  на  родител  с  Училищното  ръководство  лицето  се  
съпровожда  от  охраната  до  канцеларията  на  ЗАС . 
7.Влизането  в  училищната  сграда  на  външни  лица  става  след  представяне  на  документ  за  

самоличност , данни  от  който  се  вписват  от  охраната /портиера  в  тетрадка  образец  и  лицето  се  
съпровожда  до  канцеларията  на  ЗАС . 

8. Представители  на  културни , спортин  и  други  институции  осъществяват  дейност  в  училище  
само  след  писмено  разрешение  на  РУО  на  МОН , Община  Добрич  и/или  с  разрешение  на  директора  
в  междучасията , или  след  приключване  на  учебните  занятия . 

9. След  влизане  на  учениците  в  час  охраната  периодично  минава  на  проверка  по  коридорите , 
тоалетните  и  двора  на  училището . 

10. Родители  нямат  право  да  се  саморазправят  с  ученици . При  наличие  на  проблем  да  се  
обръщат  за  съдействие  към  класните  ръководители , медиаторите  и  ръководството  на  училището . 

Раздел  П  
ФОРМИ  НА  ОБУЧЕНИЕ  

Чл. 28. Учебно -възпитателният  процес  в  училището  се  организира  в  следните  форми  на  
обучение : 

1.дневна ; 
2. индивидуална ; 
3. самостоятелиа ; 
4. комбинирана . 
(2) Училищното  обучение  се  осъществява  в  дневна  форма . 
(3) Ученикът  не  може  да  се  обучава  в  две  unu повече  форми  на  обучение  едновременно . 
Чл . 29. (1) Формата  на  обучение  се  избира  от  ученика  при  условията  на  чл . 12, ап . 2 от  ЗПУО . 
(2) Формата  на  обучение  се  препоръчва  от  екипа  за  подкрепа  за  личностно  развитие  за : 
1. ученик , ненавършил  1 б  години , чиято  възраст  надквърля  с  повече  от  три  години  възрастга  за  

съответния  клас ; 

Э  



2. лице , навършило  16 годиин , което  постьпва  за  първи  път  в  училище ; 
3 •  лице , прекъснало  обучеинето  си  за  повече  от  три  последователии  учебни  годиин ; 
4. лице , което  не  може  успешно  да  завърши  един  и  същ  клас  повече  от  три  учебни  годиин ; 
5. ученик , който  променя  формата  на  обучение  в  случаите  по  чл . 112, ап . 5 от  ЗПУО ; 
6. ученик  със  специалии  образователни  потребности . 
(3) Препоръката  по  ал . 2 се  изготвя  след  оценка  на  потребностите  от  обучение  на  лицето  и  при  

осигуряване  защита  на  интересите  на  останалите  ученици  от  паралелката . 
Чл . 30. (1) Дневната  форма  на  обучение  е  присъствена  форма , която  се  провежда  между  08,00 

и  19,00 часа  в  учебните  дни . Учеинците  се  организират  в  паралелки  и  групи . 
(2) Дневното  обучение  в  училището  се  провежда  по  училищни  учебни  планове , приети  от  

Педагогическия  съвет  в  начапото  на  учебната  година . 
(3) Дневната  форма  на  обучение  се  организира  за  парапелки  или  групи  в  учебни  часове  през  

учебния  ден  и  включва  обучението  на  учениците  по  учебни  предмети  или  модули . 
(4)В  дневната  форма  на  обучение  се  включват  и  дейностите  по  целодневна  органи sация  на  

учебния  ден , спортните  дейности  и  часа  на  класа . 
Чл . 31. (1) Индивидуалната  форма  на  обучение  включва  индивидуални  учебни  часове  и  

текущо  оценяване  или  изпити  за  определяне  на  срочна  или  годишна  оценка , определени  от  
държавния  образователен  стандарт  за  оценяването  на  резултатите  от  обучението  на  учениците . 

(2) Индивидуалната  форма  на  обучение  може  да  се  организира  за : 
1. ученици , които  по  здравословни  причини , удостоверени  с  медицински  документ , издаден  от  

съответната  експертна  лекарска  комисия , определена  в  Закона  за  здравето , не  могат  да  се  обучават  
в  дневна , вечерна  или  комбинирана  форма  за  повече  от  30 последователни  учебни  дни ; 

2. ученици , които  по  семейни  причини  желаят  да  завършат  в  други  срокове  обучението  си  за  
един  или  повече  класове ; 

3. ученици  с  изявени  дарби ; 
4. ученици  със  специалии  образователни  потребности  при  условията  на  чл . 107, ал . 4 от  ЗПУО ; 
5. ученици  в  случаите  по  чл . 107, ап . 2, т. 1— 4 от  ЗПУО . 

Чл . 32. (1) Самостоятелна  форма  на  обученне  в  СУ  „Димитьр  Талев" се  организира  за : 
1. ученици  в  задължителна  училищна  възраст , които  по  здравословни  причиин , удостоверени  

с  медицински  документ , издаден  от  съответната  експертна  лекарска  комисия , определена  в  Закона  
за  здравето , не  могат  да  се  обучават  в  дневна  форма ; 

2. ученици  в  задължителна  училищна  възраст  — по  желание  на  ученика  или  родителя / 
настойника ; 

3. ученици  с  изявени  дарби ; 
4. лица , навършили  16 години ; 
5. ученици  с  наложена  от  Педагогическия  съвет  санкция  „Преместване  от  дневна  в  

самостоятелна  форма". 
(2) Самостоятелната  форма  включва  самостоятелиа  подготовка  и  изпити  за  определяне  на  
годишин  оценки  по  учебните  предмети  от  училищния  учебен  план . 
(3) При  самостоятелна  форма  на  обучение  се  прилага  училищният  учебен  план  за  дневна  форма . 
(4) Учениците  по  ал . 1, т. 2, които  се  обучават  в  самостоятелна  форма  по  желание  на  родителите  и  
не  постигнат  необходимите  компетентности  в  съответния  клас , продължават  обучението  си  в  
друга  форма  на  обучение  по  препоръчана  от  Екипа  за  подкрепа  за  личностно  развитие . 
(5) Самостоятелната  форма  на  обучение  за  учениците  по  ал . 1, т. 2 се  организира  след  решение  на  
експертна  комисия , създадена  към  РУО -Добрич . 
Чл . 32а. (1) До  15 септември  на  всяка  учебна  година  ученик  в  самостоятелна  форма  на  обучение , 
завършил  успешно  съответния  клас  е  длъжен  да  подаде  заявление  до  директора  на  училището , в  
което  да  заяви  желанието  си  за  обучение  и  посочи  формата  на  обучение  за  следващата  учебна  
година , в  противен  случай  обучението  на  ученика  се  счита  за  прекъснато . 
(2) Ученици , които  се  обучават  в  дневна  или  в  самостоятелна  форма  на  обучение , могат  да  
променят  формата  на  обучението  си  преди  началото  на  учебната  година , ако  възраGтта  му  
ненадхвърля  с  повече  от  три  години  възрасrга  на  съответния  клас . Промяната  на  формата  на  
обучение  се  допуска  и  по  време  на  учебните  занятия , когато  се  преминава  от  дневна  в  
самостоятелна  форма  на  обучение . 



(3) За  всяка  промяна  на  формата  на  обучение  директорът  на  училището  издава  заповед . 
(4) Лица , обучавани  през  минали  години , посrьпват  в  самостоятелна  форма  на  обучение  до  
началото  на  учебната  година  след  представяне  на  документ  за  последния  завършен  клас . 
(5) За  ученици , записани  в  самостоятелна  форма  на  обучение , редовните  и  поправителните  сесии  
се  провеждат  през  учебната  година , както  следва : 

— първа  редовна  сесия  — м . януари  (I — XII клас ); 
— втора  редовна  сесия  — м . април  (XII клас); м . юни  (I — XI клас); 
— първа  поправителна  сесия  —м . май  (XII клас); м . юли  (I - XI клас); 
— втора  поправителна  сесия  —м . август —септември  / до  14.09./; 
— допълнителна  поправителна  сесия  за  ученици , които  по  здравословни  причини , 

удостоверени  с  медицински  документ , не  са  се  явили  на  редовна  поправителна  сесия . 
(6) Учениците  подават  писмено  заявление  до  директора  за  съответната  сесия , двадесет  (20) дни  
преди  провеждане  на  всяка  сесия , в  което  посочват  по  кои  учебни  предмети  от  училищния  план  
ще  се  явят  на  изпити  за  завършване  на  дадения  клас  в  срокове . 
(7) Условията  и  редът  за  организиране  и  провеждане  на  изпитите  се  определят  със  заповед  на  
директора . 
(8) Заявлението  за  записване  в  самостоятелна  форма  на  обучение  може  да  се  подаде  и  до  20 учебни  
дни  преди  изпитна  сесия  от  ал . 5 с  изключеине  на  ученици  в  задължителна  училищна  възраст . 
(9) За  лица , навършили  16 години , се  допуска  обучение  за  завършване  на  два  класа  в  една  година , 
ако  са  заsп3или  това  свое  желание  при  подаване  на  заявлението  за  записване  за  съответната  учебна  
година . 
Те  полагат  изпити  за  следващ  клас  само  ако  успешно  са  положили  всички  изпити , предвидени  за  
завършване  на  предходния  клас . 
(10) Редовните  изпитни  сесии  за  учениците  в  задължителна  училищна  възраст  се  организират  в  
края  на  всеки  учебен  срок . 
(11) Учениците  могат  да  полагат  изпити  за  следващия  клас  само  ако  успешно  са  положили  всички  
изпити , предвидеин  за  завършване  на  предходния  клас . 
(12) Учениците , които  след  приключване  на  втората  поправителна  сесия  не  са  положили  всички  
изпити  най -малко  с  оценка  среден  (3) или  не  са  се  явили  на  поправителни  изпити , остават  да  
повтарят  класа . 
(13) При  повтаряне  на  класа  учениците  се  явяват  на  изпити  само  по  учебни  предмети  или  модули , 
по  които  имат  оценка  слаб  (2) или  при  условие  че  не  са  се  явили  на  поправителни  изпити . 
(14) Учениците  от  последния  гимназиален  клас , които  имат  слаб  (2) по  учебни  предмети  от  
задължителната /общообразователиата  или  задължителноизбираемата /разширената  подготовка  на  
редовните  и/или  допълиителните  поправителни  изпити , не  повтарят  класа . Те  могат  да  се  явяват  
на  поправителинте  изпити  в  януарска  поправителна  сесия  и  в  сесиите  по  заповед  на  Директора . 
(15) Ред  за  уведомяване  на  учениците  в  самостоятелиа  форма  за  полагане  на  изпити : 

1. Лицето , определено  за  класен  ръководител  на  учениците  в  самостоятелна  форма , уведомява  
учениците  за  правилата  на  училището  при  организирането  на  дейностите  през  годината : 

• за  насрочване  на  изпити  в  съответната  изпитна  сесия ; 
• конспектите  по  всеки  учебен  предмет ; 
• наличните  учебни  материали . 
2.Уведомяването  се  осъществява  чрез  някой  от  начините : 
• електронната  поща ; 
• поставяне  на  видно  място  на  заповедта  с  графика  на  изпитите ; 
• публикуване  на  сайта  на  училището  на  изпитните  дати  по  различинте  учебни  дисциплини ; 
• публикуване  на  сайта  на  училището  на  графика  за  консултации  на  учителите ; 
• телефонно  обаждане  от  класния  ръководител . 

(16) Ученик , обучаващ  се  в  самостоятелна  форма , се  отписва  от  училище , ако  не  се  е  явил  да  
положи  съответните  изпити  в  три  поредни  сесии  и  не  е  подал  заявление  за  следващата  учебна  
година . 
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Чл . 33. (1) Комбинираната  форма  na обучение  включва  обучение  при  условията  и  по  реда  на  
дневна  форма  и  индивидуално  обучение  по  един  или  няколко  учебни  предмета  от  училищния  или  
индивидуалния  учебен  план . 

(2) Комбинираната  форма  на  обучение  може  да  се  организира  за : 
1.ученик  със  специалин  образователни  потребности ; 
2. ученик  с  изявени  дарби ; 
З . ученик  в  класовете  от  основната  степен  на  образование , преместен  в  училище , в  което  не  се  

изучава  чуждият  език , който  ученикът  е  изучавал  преди  преместването  си , при  условие  че  в  
населеното  място  няма  училище  от  същия  вид , в  което  този  език  да  се  преподава ; 

4.ученик  в  VII клас , преместен  в  училище , в  което  не  се  изучава  учебен  предмет  от  разширената  
подготовка , който  ученикът  е  изучавал  преди  преместването  си , ако  преместването  се  извършва  
след  началото  на  втория  учебен  срок . 
Чл. 34. (1) Организацията  на  обучението  в  дневна , индивидуална , самостоятелна  и  

комбинирана  форма  на  обучение , както  и  условията  и  редът  за  преминаване  от  една  форма  в  
друга  се  уреждат  в  ДОС  за  организацията  на  дейностите  на  училищното  образование . 

(2) Оценяването  в  различните  форми  на  обучение  се  извършва  при  условията  и  реда  на  
Наредба  Ns 11 от  01.09.2016 г . за  оценяването  на  резултатите  от  обучението  на  учениците . 

(3) За  промяна  на  формата  на  обучение  директорът  на  училището  издава  заповед  след  
подадено  заявление  от  родител /ученик . 
Чл . 35. (1) Признаване , приравняване  и  валидиране  на  резултати  от  ученето  е  официално  

писмено  потвърждение  на  съответствието  на  завършени  периоди  от  училищното  обучение  или  на  
етали  и  степени  на  образование  и  професионална  квалификация  в  училища  на  чужда  държава  с  
тези  в  училищното  образование  в  Република  България . 

(2) Документя  за  завършени  периоди  на  училищно  обучение , степеин  на  образование  и  
професионална  квалификация , издадени  от  училища  на  чужди  държави , се  признават  при  условия  и  
по  ред , определеин  с  държавния  образователен  стандарт  за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  
на  учениците . 
Чл . 36. Признаването  на  завършени  от  I до  VI клас  включителио , издадени  от  училища  на  

чужди  държави , се  извършва  от  директора  на  приемащото  училище , в  което  лицето  желае  да  
продължи  обучението  си . 
НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ , съгласно  чл .4, ал .1 от  Наредба  Ns2: 
1. Заявление  по  образец . 
2. Документ  за  уLшлищно  образование , заверен  с  апостил . 
З . Документ , в  който  се  посочва  какви  права  дава  документьт  по  т . 2 за  продължаване  на  

образованието , в  случаите , когато  това  не  е  посочено  в  документа  по  т. 2. 
4. Акт  за  раждане  — за  български  граждани  (ЕГН) или  документ  за  временно  пребиваване  — за  

чужди  граждани  (ЛНЧ ). 
5. Документ  за  последния  завършен  клас  в  българско  училище , ако  има  такъв . 
6. Превод  на  български  език  на  документите  от  заклет  преводач  по  т.2. 
Директорът  на  приемащото  училище  извършва  оценка  на  представените  документи  и  издава  

заповед  за  признаване  или  за  отказ  за  признаване  на  клас . 

Раздел  III 
ОЦЕНЯВАНЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ  ОБУЧЕНИЕТО  НА  УЧЕНИЦИТЕ  

Чл . 37. (1) Оценяване  се  извършва : 
1. в  процеса  на  обучение ; 
2. в  края  на  клас  или  на  етап  от  степен  на  образование ; 
З . при  завършване  на  степен  на  образование . 
Чл . 38. (1) Оценяването  се  извършва  чрез  текущи  изпитвания  и  изпити . 
(2) Текущите  изпитвания  се  осъществяват  в  процеса  на  обучение , като  част  от  тях  са  въз  основа  

на  проекти . Те  са  инструмент  за  обратна  връзка  и  за  мотивация  за  учене . 
1. В  резултат  на  текущите  изпитвания  се  поставят  текущи  оценки  и  брой  точки , въз  основа  на  

които  се  формират  срочни  или  годишни  оценки . 
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2. Независимо  дали  текущите  изпитвания  са  устин  или  инсмени , поставените  оценки  трябва  да  
се  мотивират . 

З . Контролинте  и  класните  работи  се  провеждат  по  график , утвърден  от  директора  на  
училището , с  който  трябва  да  бъдат  запознати  ученици  и  родители . 

4. Оценката  съдържа  качествен  и  количествен  показател . 
5. Учениците  от  1. до  4. клас  не  повтарят  класа . 
б . На  учениците  със  специалии  образователии  потребности  на  качествена  оценка , се  поставят  

годипши  оценки  само  с  качествеин  показатели , които  може  да  са: „Постига  изискванията ", „Справя  
се", „Среща  затруднения ". 

(3) Не  се  поставят  оценки  по  учебните  предмети , модули  или  дейности , предвидеин  за  изучаване  
във  факултативните  часове  от  учили rдния  учебен  план . 
Чл . 39. (1) На  ученици  от  І . до  З . клас  не  се  поставят  количествени  оценки . 
(2) Критерии  за  оценяване  на  ученици  от  1. до  З . клас : 
1. отличен  - ученикът  постига  напълио  очакваните  резултати  от  учебните  програми ; в  знанията  и  

уменията  няма  пропуски ; усвоени  са  всички  нови  понятия  и  ученикът  ги  използва  правилио ; 
притежава  необходимите  компетентности  и  може  да  ги  прилага  самостоятелио  при  решаване  на  
учебни  задачи  в  различин  ситуацин ; действията  му  са  целенасочени  и  водят  до  краен  резултат ; 
2.много  добър  - ученикът  постига  с  малки  изк rпочения  очакваните  резултати  от  учебните  

програми ; показва  незначителии  пропуски  в  знанията  и  уменията  си ; усвоил  е  новите  понятия  и  
като  цяло  ги  използва  правилио ; доказва  придобитите  компетентности  при  изпълняване  на  учебни  
задачи  в  познати  ситуации , а  нерядко  - и  в  ситуацин , 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 ; 

З . добър  - ученикът  постига  преобладаващата  част  от  очакваните  резултати  от  учебните  
програми ; показва  придобитите  знания  u умения  с  малки  пропуски  и  успешно  се  справя  в  познати  
ситуации , но  се  нуждае  от  помощ  при  прилагането  им  в  непознати  ситуации ; усвоена  е  
преобладаващата  част  от  новите  понятия ; действията  му  съдържат  неточности , но  в  рамките  на  
изученото  водят  до  краен  резултат ; 

4. задоволителио  - ученикът  постига  само  отделин  очакваин  резултати  от  учебните  програми ; в  
знанията  и  в  уменията  си  той  има  сериозни  пропуски ; усвоеин  са  само  някои  от  новите  понятия ; 
притежава  малка  част  от  компетентностите , определени  като  очаквани  резултати  в  учебната  
програма , и  ги  прилага  в  оrраничен  кръг  алгоритмизирани  и  изучаваин  в  клас  ситуации  с  пропуски  
и  грешки ; действията  му  съдържат  недостатьци  и  рядко  водят  до  краен  резултат ; 
Чл . 40. (1) В  зависимост  от  оценяващия  оценяването  може  да  е : 
1.вътрешно  - когато  оценката  се  поставя  от  обучаващия  учител ; 
2. външно  - когато  оценката  се  поставя  от  комисия  или  от  лице , различно  от  обучаващия  учител . 
(2) В  края  на  IV, VII и  Х  клас  се  провежда  националио  външно  оценяване  за  установяване  

степента  на  постигане  на  компетентностите  за  съответния  етап , определени  с  държавния  
образователен  стандарт  за  общообразователиата  подготовка . 

(3) В  края  на  XII клас  се  провеждат  Държавни  зрелостин  изпити  за  придобиване  на  средно  
образование . 

(4) Форматьт  на  националното  външно  оценяване  и  на  ДЗИ , учебните  предмети , по  които  се  
извършват , както  и  условията  и  редът  за  организацията  и  провеждането  им  се  определят  с  
държавния  образователен  стандарт  за  оценяването  на  резултатите  от  обучението  на  учениците . 
Чл. 41. Основинте  компоненти  на  оценяването , видовете  и  формите  на  оценяване , както  и  

организацията , условията  и  редът  за  извършването  му  се  определят  с  държавния  образователен  
стандарт  за  оценяването  на  резултатите  от  обучеинето  на  учениците . 

Раздел  IV 
ИЗПИТИ  В  ПРОЦЕСА  НА  УЧИЛИЩНОТО  ОБУЧЕНИЕ  

Чл . 42. (1) Изпитите  са : 
1.приравнителии ; 
2. за  определяне  на  срочна  или  на  годишна  оценка  по  учебен  предмет ; 
З . за  промяна  на  оценката ; 
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4. за  установяване  степента  на  постигане  на  компетентностите , определени  в  учебната  програма  
по  учебен  предмет  за  определен  клас ; 

5. за  установяване  степента  на  постигане  на  компетентностите , определени  с  държавния  
образователен  стандарт  за  общообразователиата  подготовка , с  държавния  образователен  стандарт  
за  профилираната  подготовка  за  определен  етап  от  степента  на  образование  ; 

б . държавни  зрелостни . 
Чл . 43. (1) Приравнителии  изпити  се  провеждат : 
1. при  преместване  на  ученика  в  паралелка  на  същото  или  в  друго  училище , когато  съществува  

различие  между  съответните  училищни  учебни  планове ; 
2. за  ученик , прекъснал  обучението  си , който  желае  да  го  продължи , ако  действащият  учебен  

план  е  различен  от  учебния  план , по  който  ученикът  е  започнал  обучението  си  — при  записване  в  
самостоятелна  форма  на  обучение . 

(2) Учениците  от  I до  VII клас  не  полагат  приравнителии  изпити  освен  в  случаите , предвидени  в  
ЗПУО . 
Чл . 44. (1) Изпитите  за  промяна  на  оценка  по  учебен  предмет  или  модул  са : 
1. поправителни  изпити ; 
2. изпити  за  промяна  на  годишна  оценка  - за  VII клас , за  XI клас  и  за  XII клас ; 
3. изпити  за  промяна  на  окончателиа  оценка  при  завършване  на  първи  и  втори  гимназиален  етап  

на  средно  образование . 
Чл . 45. (1) 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). 
(2) Поправителии  изпити  не  се  полагат  от  учениците , които  се  обучават  в  класовете  от  I до  IV 

клас  в  дневна , индивидуална , самостоятелна  или  комбинирана  форма  на  обучение  и  възрасrга  им  
е  съответна  за  този  клас  или  я  надхвърля , но  не  с  повече  от  три  години . 

(3) Учениците  по  ап . 2, чиято  възраст  надхвърля  с  повече  от  три  години  съответната  за  този  
клас  възраст , както  и  учениците , които  се  обучават  в  класовете  от  I до  IV клас  в  задочна  или  във  
вечерна  форма , полагат  поправителни  изпити . 

(4) За  учениците  no ал . 2, които  се  обучават  в  дневна , индивидуална  или  комбинирана  форма  и  
не  са  усвоили  компетентностите , заложени  в  учебната  програма  за  I, за  II unu 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  със  заповед  на  
директора , след  представен  доклад  на  класния  ръководител /преподавател .. 
(5)Организирането  и  провеждането  на  поправителни  изпити  се  осъществяват  съгласно  

изискванията  на  Наредбата  за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците . 
Чл. 46. (1) Изпитите  за  промяна  на  годишна  оценка  се  провеждат  след  приключване  на  

учебните  занятия  съответно  за  VII клас , за  XI клас  или  за  XII клас . 
(2) 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 
на  Наредбата  за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците . 

(3) Всеки  ученик  има  право  да  положи  изпит  за  промяна  на  годишна  оценка  по  не  повече  от  три  
учебни  предмета  общо , изучавани  в  задължителиите  и/или  в  избираемите  учебни  часове . 

(4) Учениците  имат  право  еднократно  да  се  явят  на  изпит  за  промяна  на  годишна  оценка  по  ал . 
1. Организирането  и  провеждането  на  изпитите  за  промяна  на  годишна  оценка  се  осъществяват  
съгласно  изискванията  на  Наредба  Ns11 за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците . 
Чл . 47. (1) Изпитите  за  промяна  на  окончателиа  оценка  при  завършване  на  втори  гимназиален  

етап  се  провеждат  след  приключване  на  учебните  занятия  съответно  за  XII клас . 
(2) За  полагането  на  изпит  за  промяна  на  окончателна  оценка  ученикът  подава  заявление  до  

директора  на  училището , с  което  се  отказва  от  годишната  си  оценка , формирана  по  реда  на  чл . 30 
на  Наредбата  за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците . 

(3) Всеки  ученик  има  право  да  положи  изпит  за  промяна  на  годишна  оценка  no ue повече  от  три  
учебни  предмета  общо , изучавани  в  задължителните  и/или  в  избираемите  учебни  часове . 

(4) цчениците  имат  право  еднократно  да  се  явят  на  изпит  за  промяна  на  годишна  оценка  по  ал . 
1. Организирането  и  провеждането  на  изпитите  за  промяна  на  годишна  оценка  се  осъществяват  
съгласно  изискванията  на  Наредба  Ns 11 за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците . 
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Чл . 48. (1) Иsпити  за  определяне  на  срочна  оценка  по  учебен  предмет  или  модул  се  полагат  от : 
1. ученици , обучавани  в  дневна  и  в  комбинирана  форма , чиито  отсъствия  от  учебни  занятия  

надхвърлит  25% от  учебните  часове  по  отделен  предмет  или  модул , предвидени  по  училищния  
учебен  план  за  съответната  парапелка  през  учебния  срок , което  не  позволява  да  бъде  поставена  
срочна  оценка  поради  невъзможност  да  бъдат  проведени  минималния  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 ; 

2. учениците  в  индивидуална  форма , както  и  в  комбинирана  форма  на  обучение  в  случаите  по  
чл . 114, ал .3, т.1 и  т .2 от  ЗПУО , когато  обучението  в  съответната  форма  започва  след  началото  на  
втория  учебен  срок  и  не  се  прилага  текущо  оценяване ; 

(3) Изпиrьт  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 , съгласно  изискванията  на  Наредбата  за  оценяване  на  
резултатите  от  обучението  на  учениците . 
Чл . 49. (1) Изпити  за  определяне  на  годишна  оценка  по  учебен  предмет  или  модул  се  полагат  

от : 
1. учениците  в  самостоятелна  форма  на  обучение ; 
2. учениците  в  индивидуална  форма  на  обучение , когато  обучението  в  съответната  форма  

започва  след  началото  на  втория  учебен  срок  и  не  се  прилага  текущо  оценяване . 
З . в  случаите , когато  учениците  нямат  годишна  оценка  по  учебен  предмет . 
(2) Изпитьт  за  определяне  на  годишна  оценка  се  полага  върху  учебното  съдържание , включено  

в  учебната  програма  по  съответния  учебен  предмет  или  модул  за  съответния  клас  и  за  съответния  
вид  подготовка . 
Чл . 50. (1) Получената  оценка  на  изпит  по  чл . 46-49 не  може  да  се  променя . Когато . получената  

оценка  на  изпит  е  слаб  (2), ученикът  се  явява  на  поправителен  изпит  по  реда  на  чл . 34 от  Наредба  
11 за  оценяване  резултатите  от  обучението  на  учениците . 
Чл. 51. Поправителните  изпитните  сесии  за  учениците  се  организират  в  редовни  и  в  

допълиителни  сесии . 
1. Редовните  поправителни  сесии  са  две  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 . 
2.Редовните  поправителни  сесии  за  учениците  от  XII клас  са  две  и  се  провеждат  до  две  

седмици  след  приключване  на  учебните  занятия  и  до  един  месец  преди  началото  на  учебната  
година  по  ред , определен  със  заповед  на  директора  на  училището . 

(6) Учениците , които  по  здравословни  причини , удостоверени  с  медицински  документ , не  са  се  
явили  на  поправителии  изпити  на  редовните  сесии , могат  да  се  явят  на  допълиителна  
поправителиа  сесия  по  ред , определен  със  заповед  на  директора  на  училището , но  не  по -късно  от  
10 октомври . 

(7) Учениците  от  XII, които  имат  оценка  слаб  (2) по  учебни  предмети , изучавани  в  
задължителните  или  избираемите  учебни  часове , на  редовните  поправителии  сесии  и/или  на  
допълнителната  поправителиа  сесия  по  ап . 6 или  не  са  се  явили  на  поправителни  изпити , могат  да  
се  явяват  на  поправителни  изпити  и  на  допълиителна  януарска  поправителна  сесия , по  ред , 

ГЛАВА  ТРЕТА  
УЧАСТНИЦИ  В  УЧЕБНО -ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС  

Раздел  I. Права  и  задължения  на  учителите  

Чл . 52 (1) Педагогическите  специалисти  имат  следните  права : 
- да  бъдат  зачитани  правата  и  достойнството  им ; 
- да  определят  методите  и  средствата  за  провеждане  на  образователиия  процес  съобразно  

принципите  и  целите , определени  в  Закона  за  предулилищното  и  училищното  образование ; 
- да  участват  във  формирането  на  политиките  за  развитие  на  училището ; 
- да  получават  професионална  подкрепа  в  процеса  на  изпълнение  на  служебните  си  задължения ; 
- да  повишават  квапификацията  си ; 
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- да  бъдат  поощрявани  и  награждавани . 
(2) Педагогическите  специалисти  имат  следните  задължения : 
1. Да  участват  в  класирането  на  проектите  на  учебници  по  съответния  учебен  предмет  и  при  

избора  на  учебник , по  който  ще  се  провежда  обучението ; 
2. Да  познават  и  спазват  Етичния  кодекс  на  училищната  общност ; 
З . Да  осъществяват  обучение  и  възпитание  на  учениците  в  съответствие  с  ДОС , както  и  

ефективно  използване  на  дигиталните  технологии ; 
4. Да  опазват  живота  и  здравето  на  учениците  по  време  на  образователиия  процес  и  на  други  

дейности , организирани  от  училището ; 
5. Да  зачитат  правата  и  достойнството  на  ученици , родители  и  колеги , да  сътрудничат  и  

партнират  със  заинтересованите  страни ; 
6. Да  осъществяват  обща  и  допълнителиа  подкрепа  за  личностно  развитие  на  децата  и  

учениците  за  пълиоценно  включване  в  образователната  и  социалната  среда , както  и  кариерно  
ориентиране  и  консултиране  на  учениците ; 

7. Да  вписват  ежедневно  действително  взетите  часове  и  конкретната  тема  на  урока  и  в  
електронния  дневник  на  класа ; 

8. Да  водят  коректно  и  редовно  училищната  документация  съгласно  изискванията  на  МОН ; 
9. Чрез  административното  ръководство  да  уведомяват  незабавно  общинската  служба  за  

социално  подпомагане  за  ученици , нуждаещи  се  от  закрила ; да  уведомява  директора  за  ученици , 
нуждаещи  се  от  специална  закрила ; 

10. Да  подпомагат  родителите , които  срещат  затруднения  при  възпитанието  на  децата  си ; 
11.Да  не  организират  и  да  не  осъществяват  политическа , религиозна  и  противодържавна  

дейност  с  учениците  и  колегите  си  в  училище ; 
12. Учителите  и  ръководството  на  училището  не  отговарят  за  изгубени  от  учениците  вещи ; 
13. Да  работят  за  обогатяването  и  усъвършенстването  на  материално -техническата  база  на  

училището ; 
14. Да  дават  консултации  в  дни  и  часове , определени  със  заповед  на  директора ; 
15. Да  участват  в  комисии  за  организиране  и  оценяване  на  изпити  на  ученици  (поправителии , 

приравнителни  и  др .) като  квестори , членове  unu председатели  на  комисии . 
Председателят  на  изпитната  комисия  носи  пълиа  отговорност  за  надлежно  попълиена  и  навреме  

предадена  изпитна  документация  на  ресорния  зам .-директор  УД . Изпитните  програми , критерии , 
скали  за  оценяване , билети  се  подготвят  в  електронен  вид  в  началото  на  учебната  година , най - 
късно  до  30 септември . 
16.Да  използват  училищната  материално -техническа  база  за  изпълнение  на  служебните  си  

задължения . Размножават  се  материали  във  връзка  с  изпълнение  на  дейностите  по  национапни  и  
международни  проекти , в  които  участва  училището  и  се  извършва  от  длъжностно  лице , 
определено  от  директора . Учителят  представя  подписано  от  директора  или  заместник -директора  
по  учебната  дейност  разрешение  за  определяне  на  броя  на  копията ; 

17. Да  уведомяват  в  деня  на  отсъствието  директора /ресорния  зам .-директор  УД , когато  се  
налага  да  отсъстват  по  здравословни  причини , а  минимум  3 дни  — при  служебен  отпуск  за  
осигуряване  на  заместник  с  цел  недопускане  на  свободни  часове ; 

18. Да  участват  в  работата  на  Педагогическия  съвет ; 
19. Да  не  ползват  мобилен  телефон  по  време  на  учебен  час ; 
20. Да  не  пушат , да  не  внасят  и  да  не  употребяват  алкокол  в  училището , както  и  извън  него  при  

провеждане  на  дейности , в  които  участват  ученици ; 
21. Да  се  явяват  на  работа  с  облекло  и  във  вид , които  съответстват  на  положението  им  на  

учители  и  на  добрите  нрави ; с  външния  си  вид , с  облеклото  си  и  с  поведението  си  да  допринасят  за  
създаване  и  поддържане  на  нравствени  добродетели  у  учениците ; 

22. Да  не  внасят  в  училището  оръжие  и  други  предмети , които  са  източник  на  повишена  
опасност ; 

23. Да  продължават  образованието  си  и  да  повишават  професионалната  сн  квалифнкацня  с  
цел  подобряване  на  качеството  на  образованието . Програмите  за  квалификация  трябва  да  са  не  по- 
малко  от  48 академични  часа  за  всеки  период  на  атестиране  (4 години ). Постигнатите  
компетентности  се  отразяват  в  професионално  портфолио , чрез  което  се  подпомага  атестирането  и  
самооценяването  на  педагогическия  специалист ; 
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24. Да  събират  пари  от  ученици  и  от  родители  след  разрешение  от  директора , взето  
предварително  със  съгласието  и  съдействието  на  родителите , за : 
►  посешение  на  научни , културни  и  възпитателни  инициативи  - кина , театри , изложби , утра , 

тържества , концерти , викторини , цирк  и  др . - само  от  желаеши  да  ги  посетят  ученици , съгласувано  
с  родителите  им ; 
►  осъшествяването  на  обръшенията  на  УН  за  събиране  на  доброволни  дарителски  вноски  за  

vчилишето  от  семействата  на  учениците , обществени  организации , институции  и  други , активно  
подпомагани , организирани  и  реализирани  с  помощта  на  класните  ръководители ; 
►  организиране  и  провеждане  на  спортни  и  туристически  инициативи ; 
►  реализиране  на  екскурзии  на  ученици , "зелено  училище ", отдих  - зимуване , пролетуване , 

летен  лагер  и  др ., след  съгласуване  с  родители  и  училищно  ръководство ; 
►  закупуване  на  допълнителна  учебна  и  помошна  литература  и  vчебни  материали , 

препоръчани  от  МОН  - само  по  желание  на  родители  и  ученици ; 
►  подобряване  на  материално -техническата  база  и  условията  за  учебен  труд  - само  по  желание  

на  родители , след  съгласуване  с  директора  и/или  Училищното  настоятелство ; 
►  възстановяване  на  нанесени  материални  шети  на  училишна  собственост  или  за  санкции  на  

нарушители  на  училищните  изисквания  - при  Иванка  Маринова  - домакин  в  училище , само  със  
знанието  на  родителите  на  провинилите  се  ученици ; 

(3) Освен  в  случаите , определени  в  ЗПУО , педагогическите  специалисти  не  могат  да  извършват  
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  ученици , с  които  работят  в  училището , ако  това  заплащане  е  от  името  и  за  сметка  на  
учениците , включително  със  средства  от  училищното  настоятелство . 

(4) Педагогическите  специалисти  нямат  право  да  участват  при  изготвяне  и  оценяване  на  
изпитни  материали  и  да  извършват  проверка  и  оценка  на  изпитни  работи , ако  са  подготвяли  
ученици  за  явяването  им  на  съответния  изпит  срещу  заплащане , ако  това  заплащане  е  от  името  и  
за  сметка  на  учениците . 
(5)В  едномесечен  срок  от  началото  на  всяка  учебна  година  педагогическите  специалисти  

подават  пред  работодателя  си  писмена  декларация  относно  обстоятелството  дали  срещу  
заплащане  от  името  и  за  сметка  на  учениците  през  предходната  учебна  година  са  извършвали  
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  
ученици  и  че  това  не  са  били  ученици , с  които  педагогическите  специалисти  са  работили  в  
училището  в  същия  период . 

(б) При  установяване  нарушение  на  ал .1 и  2, както  и  в  случаите  на  неподаване  на  декларацията  
по  ал .5. или  при  подаване  на  декларация  с  невярно  съдържание  педагогическите  специалисти  
носят  дисциплинарна  отговорност  по  реда  на  Кодекса  на  труда  
Чл .53. (1) Учител , който  е  и  класен  ръководител , е  длъжен : 
1. Да  осигурява  изпълнението  на  решенията  на  ПС  и  нарежданията  на  директора , които  се  

отнасят  до  поверената  му  паралелка . 
2.Да  запознава  учениците  от  поверената  му  паралелка  с  вътрешните  нормативни  актове  - 

Правилник  за  устройството  и  дейносrга  на  училището , Правилник  за  вътрешния  трудов  ред  в  
училище , инструктажи  и  др . Прилага  към  дневника  на  класа  списък  с  имената  на  учениците  заедно  
с  подписите  им , удостоверяващи , че  са  запознати  с  вътрешните  нормативни  документи . 

З . Да  осъществява  образователно -възпитателната  дейност , ориентирана  към  интереса  и  
мотивацията  на  ученика , към  възрастовите  и  социалните  промени  в  живота  му , както  и  към  
способностга  му  да  прилага  усвоените  компетентности  на  практика . 

4. Да  отчита  индивидуалните  потребности  и  различия  на  учениците  в  конкретната  си  работа  с  
ТЯХ . 

5. Да  следи  за  редовното  посещение  на  учебните  часове  на  учениците  от  паралелката . 
6.Ако  ученикът  отсъства  от  училище  един  учебен  ден  и  отсъствието  не  е  по  някоя  от  

уважителиите  причини , определени  в  чл . 61, ал .4 класният  ръководител  е  длъжен  да  уведоми  
родителя  с  писмо , по  имейл  или  в  телефонен  разговор  и  да  обсъди  с  него  възможностите  за  
отстраняване  на  причините  за  отсъствията . 

7. Да  информират  писмено  и  на  индивидуални  срещи  родителите  за  успеха  и  развитието  на  
ученика , за  спазването  на  училищната  дисциплина , както  и  за  уменията  му  за  общуване  и  
интегриране  в  училищната  среда , да  ги  насочват  към  форми  за  допълиителна  работа  с  оглед  на  
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възможностите , потребностите  и  желанията  на  ученика  при  зачитане  на  неговото  право  да  взема  
решения . 

8. За  допълнителна  работа  с  документация , електронен  дневник  на  класа , както  допълиителна  
работа  и  консултация  с  родители , класният  ръководител  провежда  Втори  час  на  класа : 

• в  рамките  на  45 минути  извън  седмичното  разписание  на  учебните  занятия  по  утвърден  
график  от  директора ; 

• за  проведените  консултации  с  родители  класният  ръководител  попълва  ежеседмично  в  
дневника  на  класа ; 

• всяко  неспазване  на  задълженията  е  нарушение  на  правата  на  учениците  и  подлежат  на  
санкции  по  КТ . 

• Да  провежда  регулярни  срещи  с  родителите  на  учебен  срок . 
9. Задължителио  да  уведомяват  родителите  след  направени  3, 5, 7, 9 отсъствия  от  страна  на  

ученика , както  и  когато  спрямо  него  ще  започне  процедура  за  налагане  на  санкция  или  други  
мерки  по  този  правилиик . 

10.Да  предлага  налагане  на  санкции , като  спазва  изцяло  процедурата , заложена  в  ЗПУО  и  
правилиика  за  дейносrга  на  училището . 

• Да  участва  в  процедурите  за  налагане  на  санкции  и  мерки  по  отношение  на  учениците  от  
паралелката  в  случаите  и  по  реда , предвидени  в  този  правилник . 

• Да  уведомява  родителя  за  наложените  на  ученика  санкции  и  мерки  и  ги  отразява  в  
дневника  и  личния  картон . 

11.Да  оказва  подкрепа  на  ученическото  самоуправление  чрез  включване  в  дейности  по  
изготвянето  на : 

а) план  за  часа  на  класа  с  теми  от  глобалиото , гражданското , здравното  и  интеркултурното  
образование , за  кариерното  им  ориентиране  и  други ; 
б) правила  за  поведението  на  паралелката , съобразени  с  Етичния  кодекс  на  улилищната  
общност  съвместно  с  учениците . 
13.Да  обсъжда  проблемите  на  „трудните " ученици  с  родителите  им , педагогическия  съветник , 
а  при  необходимост  - и  с  комисията  за  БППМН ; 
14.Своевременно  да  информира  учениците  за  възможностите  и  формите  за  обща  и  

допълнителна  подкрепа  за  личностно  развитне  на  детето  или  ученика , за  определения  график  
на  допълиителното  обучение  и  на  допълиителните  консултации  по  учебни  предмети , за  
предлаганите  занимания  по  интереси ; да  консултира  учениците  и  родителите  по  въпроси , свързани  
с  кариерното  ориентиране , с  оглед  осигуряването  на  подходяща  среда  за  максималио  развитие  на  
заложбите  и  на  уменията  му . 

15.Да  води  училищната  документация  на  паралелката  съгласно  изискванията  в  Наредбата  за  
информация  и  документите  и  в  края  на  учебната  година  да  я  предаде  на  директора  без  пропуски . 

16.Да  съхранява  медицинските  бележки , копия  от  уведомителните  писма  и  други  
оправдателии  документи  u носи  отговорност  за  това . 

17.До  първо  число  от  всеки  месед  да  подава  обобщената  информацията  за  извинените  и  
неизвинени  отсъствия  за  предходния  месец  на  учениците  в  информационната  система ; 

18. Да  дава  информация  на  ресорния  заместник -директор  УД  и  педагогически  съветник  за  
учениците , допуснали  5 и  повече  неизвинени  отсъствия  за  предходния  месец , като  преди  това  е  
уведомил  писмено  родителите  им . 

19.Един  месец  преди  приключване  на  срока  да  докладва  на  зам .-директора  УД  застрашените  
от  отпадане  ученици , причините  и  извършените  до  момента  дейности . Да  изпраща  и  регистрира  в  
дневника  на  класа  уведомителните  писма  до  родителите . 

20. Един  месец  преди  прик .шочване  на  срока  да  докладва  на  зам .-директора  УД  застрашените  
със  слаби  оценки  ученици , причините  и  извършените  до  момента  дейности . Изпраща  и  регистрира  
в  дневника  на  класа  уведомителните  писма  до  родителите . 

21. Да  планира , организира  и  провежда  дейности  с  учениците  и  родителите  им , целящи  
изграждане  на  ученически  колектив . 

22. Да  реализира  постоянна  връзка  с  родители . Да  организира  изпълнението  на  решенията  на  
педагогическия  съвет , училищното  настоятелство , ученическият  съвет  и  училищното  ръководство . 
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23.Да  уведомява  писмено  родителя  за  влезли  в  сила  решения  на  педагогическия  съвет  относно  
наложени  наказания  (вид  и  срок) на  ученици , получаващи  стипендия . 

24.Да  запознава  родителите  с  правилиика  за  дейностга  на  училището , учебните  планове  по  
съответните  профили  и  нормативните  актове  със  задължителен  характер  срец ry подпис . 

25.Да  провежда  начапен  и  периодичен  инструктаж  (след  всяка  ваканция ) и  да  го  регистрира  
според  изискванията . 

26.Да  организира  застраховането  на  учениците . 
27.Да  осигурява  организирането , провеждането  и  контрола  на  дежурство  в  класната  стая . 
28. Hpu възникнапа  конфликтна  ситуация  да  предприема  мерки  за  разрешаване  на  конфликти : 
о  между  ученици : да  rьрси  подходящи  методи  и  средства  за  нейното  затихване  до  минимум . 
о  между  ученици  и  учител , както  и  при  особено  тежки  ситуации  писмено  да  уведомява  и  

запознава  училищното  ръководство . 
29. Класните  ръководители  на  учениците  от  I до  XI клас  изготвят  приемателни  списъци  на  

поверените  им  ученици , завършили  текуцдата  учебна  година  или  останали  на  поправителни  
изпити , до  една  седмица  след  приключване  на  учебните  занятия  в  един  екземпляр .  Списъците  
съдържат  следните  колони  с  данни : Ns по  ред , трите  имена  на  учениците  по  акт  за  раждане  unu 
паспорт , дата  на  раждане , точен  адрес , актуални  телефони , страница  и  номер  от  книгите  за  
подлежащи , избора  на  II чужд  език  и  забележка , в  която  се  отразява  евентуалио  предстоящо  
преместване  в  друго  училище  и  причини . 

30. За  освобожпаване  от  занятия  по  физическо  възпитание  u спорт  за  учебен  срок  или  учебна  
година  директорът  на  училището  издава  заповед  след  представен  медицински  документ  и  
заявление  на  родител , който  класният  ръководител  регистрира  във  входящия  дневник  на  
училището  най -късно  3 дни  след  получаването  му , и  го  предава  на  заместник -директора  УД . 

31. Началните  учители  да  поемат  класа  си  в  началото  на  учебния  ден  (30 минути  преди  
началото  на  първия  учебен  час), като  контролират  учениците  и  през  междучасията ; носят  
отговорност  за  тях  до  последния  за  класа  учебен  час , след  което  ги  предават  на  родителите . 

(2) Класннят  ръководител  има  право : 
1. Да  предлага  за  награди  и  санкции  учениците  от  поверената  му  паралелка . 
2. Да  изисква  информация  от  учителите  и  училищното  ръководство  по  въпроси , отнасящи  се  до  

учебно -възпитателиата  работа  в  паралелката . 
3. Да  поддържа  постоянна  връзка  с  родителите , като  ги  уведомява  за  развитието  на  ученика . 
Чл.54. (1) Учител  в  ЦОУД  е  длъжен : 
1.Да  идва  на  работа  15 мин . преди  началото  на  смяната . 
2.Да  изготвя  годицпiо  разпределение  на  дейностите  u ro представя  на  директора  за  

утвърждаване . 
3. Да  поема  учениците  от  колегите  cu след  приключване  на  последния  учебен  час . 
4. Да  организира  самоподготовката  на  учениците , заниманията  по  интереси  и  отдика  им  чрез  

подходящи  дидактични  задачи , забавни  и  спортни  urpu, u др . 
5. Да  организира  храненето  на  учениците  в  столовата  на  обяд . 
6. Да  води  необходимата  училищна  документация . 
7. Да  носи  отговорност  за  живота  и  здравето  на  учениците  по  време  на  изпълиението  на  

професионалиите  си  задължения  u ua други  дейности , организирани  от  тях . 
Чл .55. (1) Учителите  нямат  право  да : 
І . видоизменят  самоволно  учебните  планове  и  учебните  програми ; 
2.използват  методи  и  средства  на  преподаване , несъобразени  с  възрастовите  особености  на  

учениците ; 
3. проявяват  необективност  при  оценяване  на  знанията , ученията  и  компетенциите  на  

учениците ; 
4. внасят  партийно -политическа  unu религиозна  идеология  и  пристрастност  в  учебно - 

възпитателния  процес ; 
5. използват  форми  на  психическо , морално , физическо  или  административно  насилие  върху  

учениците ; 
6. експлоатират  ученическия  труд ; 
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7. отстраняват  ученици  от  учебния  час , от  извънурочна  или  от  извънучилищна  дейност , без  да  е  
спазена  процедурата . Освободените  от  физическо  възпитание  и  спорт  ученици  присъстват  в  часа  и  
се  контролират  от  преподавателя ; 

8. да  оставят  без  надзор  учениците  в  стаите , коридорите  или  двора  на  училището  по  време  на  
междучасия , както  и  по  време  на  организиран  отдих  и  занимания  по  интереси ; 

9. подстрекават , организират  и  провеждат  дейности  с  учениците , застрашаващи  тяхната  
безопасност , здраве  и  морап . 
Чл .56. В  учебно  време  учителите  дават  дежурства  по  график , приет  от  ПС  и  утвърден  от  

директора , като : 
(1). главният  дежурен  учител  започва  работа  30 минути  преди  началото  на  първия  учебен  час . В  

началото  и  в  края  на  дежурството  проверява  състоянието  на  материапната  база  (зоната , за  която  
отговаря ) и  при  нарушения  уведомява  зам .-директор  АСД  или  дежурния  зам .-директор  УД ; 

1.1. главният  дежурен  учител  дежури  във  централното  фоайе  на  първия  етаж  на  училището ; 
1.2. при  подходящи  условия , с  помощта  на  останалите  учители , главният  дежурен  организира  

излизането  на  учениците  в  двора  през  голямото  междучасие ; 
(2). дежурните  учители  започват  работа  15 минути  преди  началото  на  учебния  час ; контролират  

поведението  на  учениците  през  междучасията , като  през  голямото  междучасие  има  дежурен  
учител  и  на  лавката  за  закуски  на  приземния  етаж  в  училище ; 

2.1. следят  за  опазване  на  хигиената  и  реда  в  стаите  и  коридорите  на  етажа , за  които  отговарят , 
и  уведомяват  главния  дежурен  учител  и/или  училищното  ръководство  за  нередности  или  
похабяване  на  училищното  имущество . 

2.2. докладват  за  възникнали  проблеми  на  зам .-директорите  и/или  директора  и  получават  
съдействие . 
Чл . 57. В  рамките  на  работния  ден  учителите  са  длъжни  да  бъдат  в  училище  за  изпълнеине  на  

нормата  си  за  задължителна  преподавателска  работа , за  участие  в  ПС  и  оперативни  съвещания , 
родителски  срещи , методически  сбирки , възпитателиа  дейност , консултации  с  учениците  и  
родителите , дежурства  като  квестори , както  и  за  изпълнение  на  законните  разпореждания  на  
директора . 
Чл . 58. Педагознте  в  СУ  "Димитър  Талев " могат  да  бъдат  поощрявани  с  морални  и  

материални  награди , както  следва : 
1. Първенец  на  училишето  за  2020/2021 г . - присъжда  се  или  не  се  присъжда  на  учител  /учители / 

от  ПС  по  предложения  на  МО  и  членовете  на  ПС . Критерии : за  високо  професионална  дейност , 
постигнати  лични  и  на  негови  ученици  приносни  постижения  на  регионално , областно  и  
международно  равнище .  Награждава  се  от  директора  с  почетен  знак  на  СУ  .,Пилгитър  Талев " и  
гра.мота . 

2. За  високи  резултати , постижения  и  позитивни  прояви  на  училищно  и  извънучилищно  
равнище , утвърждаващи  обществения  престиж  на  СУ  "Димиrьр  Тапев ", членовете  на  
педагогическия  колектив  могат  да  бъдат  награждавани  по  предварително  внесени  и  разгледани  на  
заседания  на  ПС  мотивирани  предложения .  Награждават  се  от  директора  с  почетен  знак  на  
СУ  „Димитър  Тапев " и  грамота . 

Чл . 59 За  виновно  неизпълнение  на  професионалните  си  задължения , нарушаване  на  трудовата  
дисциплина  и  неспазване  на  този  Правилник  учителите  и  административният  персонал  носят  
дисциплинарна  отговорност  и  се  наказват  от  директора  съгласно  КТ . 

Раздел  II. Права  и  задълження  на  учениqите  

Чл .б0. (1)Ученик  е  този , който  е  записан  в  училище  за  обучение  за  завърцване  на  клас . 
(2) Ученик  се  отписва  от  училището , когато : 
1. се  премества  в  друго  училище ; 
2. се  обучава  в  дневна , вечерна  или  комбинирана  форма  и  не  е  посещавал  училище  по  

неуважителни  причини  за  период , по-дълъг  от  два  месеца ; 
3. се  обучава  в  самостоятелна , индивидуална  форма  и  не  се  е  явил  да  положи  съответните  

изпити  в  три  гiоредни  сесии . 
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2.2. да  заемат  мястито  си  в  кабинета  и  да  се  подготвят  за  учебния  час  след  биенето  на  първия  
звънец ; закъснение  на  ученика  за  учебен  час  до  20 минути  се  отчита  като  половин  отсъствие , а  
закъснение  на  ученика  за  учебен  час  с  повече  от  20 минути  - като  едно  отсъствие ; 

2.3. да  напускат  сградата  на  училището  по  време  на  учебен  час  само  след  разрешение  (тръгват  
си  от  учебни  часове  само  след  предписание  от  лекаря /фелдшера  на  училището  или  с  родител ); 

2.4. да  не  посещават  избирателно  часовете , когато  имат  медицински  документ  за  освобождаване  
от  учебни  занятия  по  здравословни  причини ; 

2.5. да  полага  изпит  за  оформяне  на  срочна  оценка . (чл .37 ал .1 от  Наредба  за  оценяване  на  
резултатите  от  обучението  на  учениците ) при  пропуснати  над  25% от  учебните  часове  по  
съответен  предмет  в  рамките  на  един  учебен  срок ; 

3. да  съкраняват  авторитета  на  улилището  и  училищната  общност  и  да  допринасят  за  развитие  
на  добрите  традиции ; 
4.да  не  накърняват  с  поведението  си  авторитета  и  достойнството  на  учителите  u останалия  

персонал  в  училище ; 
5. да  зачитат  правата , чесrга  и  достойнството  на  другите , както  и  да  не  прилагат  физическо  и  

психическо  насилие : 
5.1. да  не  присвояват  чужди  вещи  (в  случай  на  доказана  кражба  родителите  на  ученика  

възстановяват  щетата); 
5.2. учителите  и  административният  персонал  не  носят  отговорност  за  вещи , изгубени  от  

учениците ; 
6. да  спазват  правилата  за  поведение  в  паралелката  и  в  училището : 
6.1. да  не  възпрепятстват  със  своето  поведение  u посrьпки  нормалното  протичане  на  учебните  

часове ; 
6.2. да  не  хвърлят  предмети , да  не  използват  неприлични  жестове , викове  и  др . 

противообществени  прояви  u да  не  нарушават  правно -етичните  норми ; 
6.3. да  не  се  пързалят  по  парапети , надвесват  от  прозорци , играят  опасни  игри , по  време  на  

които  могат  да  се  наранят . Ученик , който  не  спазва  това  задължение , при  повторно  нарушение , се  
наказва  със  „забележка" от  Правилника ; 

6.4. да  нё  задействат  без  причина  пожароизвестителната  система  в  училището ; 
7. да  носят  училищната  униформа  и  другите  отличителни  знаци  на  училището , когато  такива  са  

предвидени , unu да  се  явяват  в  училището  с  облекло  и  във  вид  съгласно  изискванията  на  
училищния  правилиик : 

7.1. да  не  се  явяват  в  училище  с  неприлично  облекло  (дрехи , непокриващи  талията  и  
позволяващи  да  се  вижда  бельото , панталони  по -къси  от  3/4, поли  до  10 см  над  коляното , дълбоки  
деколтета , разкъсани  дънки  и  дрехи , джапанки ), с  тежък  грим  и  екстравагантни  прически ; 

7.2. да  не  носят  дрехи  с  провокативни  изображения  и  надписи ; 
7.3. да  не  се  явяват  с  опасни  обувки  (маратонки  с  колелца , бутонки  с  шипове  и  други ); 
7.4. да  не  стоят  в  учебните  часове  с  шапка  и  със  слънчеви  очила . 
8. да  не  демонстрират  религиозна  принадлежност  или  принадлежност  към  неформални  

общности  чрез  носене  на  дрехи  и  символи . 
9. да  не  пропагандират  религиозни  убеждения . 
10. да  не  участват  в  политически  партии  и  организации  до  навършване  на  пълнолетие . 

Навършилите  пълиолетие  ученици  могат  да  участват  в  политическия  живот  извън  училището ; 
11.да  изпълняват  дежурство  cu в  клас ; 
12.да  не  употребяват  енергийни  напитки  в  рамките  на  учебното  време ; 
13. да  не  участват  в  хазартни  игри , да  не  употребяват  и  разпространяват  тютюн  и  тютюневи  

изделия , цигари , ашсохол  и  наркотични  вещества  в  училище ; 
14.да  не  играят  карти  в  училище ; 
15.да  не  носят  оръжие , както  и  други  предмети , които  са  източник  на  повишена  опасност ; 
16.да  представят  на  своите  родители  и  на  педагогическите  специалисти  бележника  за  

кореспонденция ; 
17.да  носят  ученическата  си  лична  карта  в  училище  и  извън  него ; 
18.да  се  явяват  в  училище  15 минути  преди  началото  на  учебните  занятия ; 
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19.да  спазват  установения  ред  за  влизане  в  сградата  на  училището , използвайки  чип  за  контрол  
на  достьпа ; при  системно  нарушаване  на  това  задължение  /над  три  пъти  за  срок/ ученикът  се  
наказва  със  „забележка" от  Правилника ; 

19.1. при  влизане  в  училищната  сrрада  да  показват  личната  си  ученическа  карта  на  охраната  на  
училището  при  поискване ; 

19.2. да  не  въвеждат  вънп iни  лица  в  двора  и  в  сградата  на  училището . При  нарушаване  на  това  
задължение  ученикът  се  наказва  със  „забележка " от  Правилника ; 

19.3. да  спазват  указанията  на  окраната  при  нормanна  и  екстремна  обстановка  в  сградата  и  в  
района  на  училището  и  да  поддържат  със  служителите  от  охраната  строго  официални  служебни  
отношения ; 

19.4. да  не  преотсrьпват  чипа  си  за  контрол  на  досrьп . При  нарушаване  на  това  задължение  
ученикът  се  наказва  със  „забележка " от  Правилиика . 

20. да  спазват  Вътрешните  правила  за  безопасност  в  кабинетите  по  обществени  и  природни  
науки  (каб . 402 и  каб . 411). 

21. да  спазват  Въртешните  правила  за  безопасност  във  физкултурните  салони  и  спортни  
площа ,дки ; 

21.1. да  влизат  с  подходящ  екип  в  часовете  по  ФВС  (ученикът  има  право  на  3 явявания  без  екип  
за  срок , като  е  длъжен  да  присъства  в  часа ; за  всяко  следващо  явяване  без  екип  получава  слаба  
оценка  за  неизпълнение  на  задълженията  си  като  ученик ). 

21.2. да  присъстват  в  часове  по  физкултура , ако  са  освободени  от  здравните  органи  за  учебен  
час , срок  или  учебна  година . 

22. да  пазят  училищното  имущество , като : 
22.1. родителите  на  ученик , който  повреди  училищното  имущество , отстраняват  повредата  в  

тридиевен  срок  от  датата  на  констативния  протокол  (изготвя  се  от  домакин  и  зам .-директора  по  
АСД); 

22.2. ако  повредата  е  направена  умишлено , на  ученика  се  нanага  и  наказание ; 
22.3. при  установяване  на  липса  на  училищно  имущество  извършителят  възстановява  липсата ; 
22.4. при  липса  на  училищно  имущество  и  неустановен  извършител  щетата  се  възстановява  

солидарно  от  всички , които  са  го  ползвали  (от  двата  класа , на  които  е  класната  стая); 
23. да  не  ползват  мобилии  устройства  в  час ; 
23.1. учениците  от  I до  IV клас  Ла  не  носят  мобилни  устройства  в  учидище  (npu необходимост  

комуникацията  с  родители  се  осъществява  чрез  класен  ръководител  и/или  учител ); 
23.2. учениците  от  V до  XII клас  преди  начanото  на  първия  час  на  смяната  да  оставят  

изключени  всички  лични  електронни  средства  в  определените  за  целта  шкафове  и  ги  взимат  
обратно  след  приключване  на  учебните  часове  (в  час  само  след  изрично  указание  от  преподавателя  
за  изпълнение  на  възложена  задача ); учениците  от  VIII до  XII клас  могат  да  ползват  мобилното  си  
устройство  в  междучасието ; 

23.3. npu нарушение  ученикът  предава  мобилиите  си  устройства  на  преподавателя , когато  се  
пречи  на  нормалното  протичане  на  учебния  процес , или  се  наказва  със  „забележка " от  
Правилника ; 

24. да  се  хранят  само  на  определените  за  тази  цел  места ; 
25. да  изпълняват  нарежданията  на  учителите  npu извънучилищни  мероприятия . 
Чл . 63. Ученнците  на  СУ  "Димитьр  Талев" могат  да  бъдат  награждавани  със  следните  

моралии  и  материапни  награди : 
(1) за  постигнати  високи  резултати  в  учебната  си  дейност  учениците  се  поощряват  със  следните  

материапни  и  морални  наrра ,ди : 
1.устна  похвanа  - изказва  се  пред  целия  клас ; 
2. писмена  похвanа  - вписва  се  в  електронния  дневник ; 
3. писмено  обявяване  на  благодарност  чрез  заповедната  книга  и  писмо  до  родителите ; 
4. похвална  грамота ; 
5. предметна  награда  от  Наградния  фонд  на  училището  или  училищното  настоятелство . 
(2) Наградите  се  определят : 
1.по  т.1 и  т.2 - от  учител  или  от  класния  ръководител . 
2. по  т.3 - от  директора  по  предложение  на  учител  или  на  класния  ръководител , или  след  

решение  на  Педагогическия  съвет . 
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З . по  т.4 и  т .5 — от  ПС  по  предложение  на  класния  ръководител  или  учител , както  следва : 
1. Първенец  на  уLп3лището  за  2020/2021 г . - присъжда  се  на  един  ученик  или  не  се  присъжда  от  

ПС  по  предложение  на  МО , класни  ръководители , преподаватели  и/ или  Училищния  ученически  
съвет .  Кnитерин : отлични  учебни  резултати , добри  постижения  на  общинско , регионално  или  
национално  ниво , доблестно  и  примерно  поведение .  Награждава  се  от  директора  с  грамота  и  
поставяне  на  лична  снимка  научилишното  табло . 

2. Първенец  на  начален , прогимназиален  и  гимназиален  етап  за  учебната  2020/2021 г. - 
присъжда  се  на  трима  ученици  (по  един  от  всеки  етап ) от  ПС  по  предложение  на  класни  
ръководители , преподаватели , МО  и/или  Училицхния  ученически  съвет .  К  итерии : отлични  
учебни  резултати , примерно  поведение  и  личен  принос  за  имиджа  на  училището .  Награждават  се  
от  директора  с  грамота  и  поставяне  на  лична  снимка  на  училищното  табло . 

З .  Първенец  на  абитуриентски  випуск  за  учебната  2020/2021 г . - присъжда  се  или  не  се  присъжда  
от  ПС  по  предложение  на  класни  ръководители , преподаватели , МО  и/или  Училищния  ученически  
съвет .  Критерии : отлични  учебни  резултати , примерно  поведение  и  личен  принос  за  имиджа  на  
училището .  Награждава  се  от  директора  с  грамота  и  поставяне  на  лична  снимка  на  училии,~ното  
табло . 

4. За  високи  резултати , постижения  и  позитивни  прояви  на  училищно  и  извънучилищно  
равнище , утвърждаващи  обществения  престиж  на  СУ  "Димиrьр  Талев", всички  членове  на  
педагогическия  колектив  и  УУС  могат  да  внасят  на  заседания  на  ПС  мотивирани  предложения  за  
награждаване  на  ученици .  Наградата  е  гnамота  и  поставяне  на  лична  снимка  начу  илищното  
табло . 

5. Наградите  по  т. 1-4  се  връчват  на  общоучилищното  rьржество , непосредствено  преди  24 май  
от  директора  на  училището . 

6. Учениците  от  I-III клас  се  награждават  с  лента  .. Отпичник  "  за  постигнати  отлични  годишни  
резултати . 

7. Ученици  от  IV клас  се  наrраждават  с  лента  ., Отпичник "  и  поставяне  на  лична  снилкка  на  
училищното  табло  при  постигнат  отличен  ycnex 5,50-б ,00 от  текущите  оценки  (с  изключение  на  
тези  от  Културно  — образователни  области  „Изкуства", „Технологии ", „Физическо  възпитание  и  
спорт") през  първия  учебен  срок  и  запазили  успеха  си  през  втория  срок  до  26.04.2021 г.; 

8. Ученици  от  V— XII клас , постигнали  отличен  успех  5,50-6,00 от  първия  учебен  срок  и  
запазили  успеха  си  от  текущите  оценки  през  втория  срок  до  26.04.2021 г ., се  награждават  с  лента  
„ Отличник " и  поставяне  на  лична  снимка  на  училищното  табло . 

Раздел  III. Подкрепа  за  личностното  развитие  на  ученидите  

Чл .б4. (1) В  СУ  „Димиrьр  Талев" се  осигурява  подкрепа  за  личностно  развитие  на  учениците  
съвместно  с  държавните  и  местните  органи  и  структури  и  доставчиците  на  социални  услуги . 

(2) Училището  изработва  и  прилага  цялостни  политики  за : 
1. подкрепа  за  личностно  развитие  на  ученика ; 
2.изграждане  на  позитивен  организационен  климат  — изисква  създаване  на  условия  за  

сътрудничество , ефективна  комуникация  и  отношения  на  загриженост  между  всички  участници  в  
процеса  на  образование ; 

З . утвърждаване  на  позитивна  дисциплина  — използват  се  мерки  и  подходи , гарантиращи  
изслушване  на  ученика , осъзнаване  на  причините  за  проблемното  му  поведение  и  предоставяне  на  
възможност  за  усвояване  на  добри  поведенчески  модели  спрямо  себе  си  и  останалите ; 

4. развитие  на  училищната  общност  — превенция  на  обучителните  трудности  и  ранното  
оценяване  на  риска  от  тях . Тези  мерки  се  прилагат  към  всички  ученици  в  училище . 
Чл .б5. (1) В  СУ  „Димиrьр  Талев" има  приет  етичен  кодекс  на  училищната  общност , който  е  

приет  от  педагогическия  съвет , обществения  съвет , настоятелството  и  ученическия  съвет . 
(2) Етичният  кодекс  е  изготвен  по  досrьпен  и  разбираем  за  учениците  начин  и  е  поставен  на  

видно  място  в  училищната  сграда . 
(3) Етичният  кодекс  е  публикуван  на  интернет  страницата  на  училището . 
Чл .бб . (1) На  учениците  в  СУ  „Димитьр  Талев" е  предоставена  подкрепа  за  личностно  развитие , 

която  осигурява  подходяща  физическа , психологическа  и  социална  среда  за  развиване  на  
способностите  и  уменията  им . 
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(2) Подкрепата  за  личностно  развитие  се  прилага  в  съответствие  с  индивидуалните  
образователни  потребности  на  всеки  ученик . 

(З ) За  реапизиране  на  общата  и  допълнителната  подкрепа  в  училището  работят  педагогически  
съветник , логопед  и  ресурсни  учители . 
Чл .б7. Подкрепата  за  личностно  развитие  е  обща  и  допълиителна . 
Чл .б8. (1) Общата  подкрепа  за  личностно  развитие  включва : 
1. екипна  работа  между  учителите  и  другите  педагогически  специалисти  — обсъждане  на  

проблеми  и  обмяна  на  добри  практики  при  работата  им  с  едни  и  същи  ученици  с  цел  повишаване  
ефективнос rга  на  педагогическите  подходи ; 

2. допълиително  обучение  по  учебни  предмети ; 
З . допълиителни  консултации  по  учебни  предмети , които  се  провеждат  извън  редовните  учебни  

часове ; 
4. консултации  по  учебни  предмети ; 
5. кариерно  ориентиране  на  учениците  — взаимнодопълващи  се  дейности  за  информиране , 

диагностика  и  консултиране ; 
6. занимания  по  интереси  се  организират  за  развитие  на  способностите  и  на  компетентностите  

на  учениците , за  изява  на  дарбите  им  в  областта  на  науките , текнологиите , изкуствата , спорта , 
глобапното , гражданското  и  здравното  образование , както  и  за  придобиване  на  умения  за  
лидерство ; 

7. библиотечно -информационно  обслужване , което  се  осигурява  чрез  училищна  библиотека ; 
гарантира  се  свободен  достъп  до  информация  на  учениците  от  различни  документални  източници  
в  библиотечния  фонд  и  в  глобалната  мрежа  с  цел  изграждане  на  навици  за  четене  и  
компетентности  за  rьрсене  и  ползване  на  информация ; 

8. грижа  за  здравето  - осигурява  се  чрез  гарантиране  на  досrьп  на  учениците  до  медицинско  
обслужване  и  програми  за  здравно  образование  и  за  здравословен  начин  на  живот ; 

9. поощряване  с  морални  и  материални  награди  за  високи  постижения  в  образователната  
дейност  и  в  заниманията  по  интереси , както  и  за  приноса  им  към  развитието  на  училищната  
общност ; директорът  на  училището , след  решение  на  педагогическия  съвет , със  заповед  учредява  
наrради  за  учениците ; 

10.дейности  по  превенция  на  насилието  и  преодоляване  на  проблемното  поведение ; 
11.ранно  оценяване  на  потребностите  и  превенция  на  обучителните  затруднения . 
(2) Общата  подкрепа  за  личностно  развитие  в  училището  за  целите  на  превенцията  на  

обучителните  затруднения  се  изразява  във  включване  на  отделни  ученици  в  дейности  като : 
1. допълнително  обучение  по  отделен  учебен  предмет  с  акцент  върху  обучението  по  български  

език , включително  ограмотяване  на  ученици , за  които  българският  език  не  е  майчин ; 
2. консултации  по  учебни  предмети , които  се  провеждат  извън  редовните  учебни  часове ; 
З . логопедична  работа . 
(З ) Допълнителиото  обучение  по  чл . 68, ал . 2 е  насочено  към  ученици : 
1.за  които  българският  език  не  е  майчин , или  
2. които  имат  системни  пропуски  по  даден  учебен  предмет , изразяващи  се  в  годишна  оценка  

слаб  (2), или  не  са  постигнали  очакваните  резултати , заложени  като  прагова  стойност  за  
успешност  при  национално  външно  оценяване , както  и  за  ученици , които  не  напредват  при  
обучението  по  даден  учебен  предмет ; 

З . които  срещат  затруднения , индикирани  чрез  срочна  оценка  слаб  (2) unu три  последователни  
текущи  оценки  слаб  (2); 

4. за  които  се  препоръчва  такова  обучение  в  плана  за  подкрепа . 
(4) Допълнителното  обучение  по  български  език  и  литература  за  учениците  по  ал . З , т. 1 е  

задължително  и  се  осъществява  чрез  допълиителни  учебни  часове  извън  училищния  учебен  план  в  
съответствие  с  държавния  образователен  стандарт  за  усвояването  на  българския  книжовен  език . 

(5) Потребностите  от  допълнителното  обучение  за  учениците  по  ал . З , т . 2, З  и  4 се  определят  от  
учителя  по  предмета  и  от  координатора  на  ЕПЛР , а  за  учениците  със  специални  образователни  
потребности  - от  екипа  за  подкрепа  за  личностно  развитие . 
(6)Когато  допълнителиото  обучение  по  учебен  предмет  се  провежда  в  учебни  дни  извън  

часовете  по  училищния  учебен  план , то  е  с  обща  продължителност  от  60 до  120 учебни  часа  
годишно  - за  случаите  по  ал . З , т. 1 и  2, и  до  10 учебни  часа  - за  случаите  по  ал . З , т . З . 
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(7) Общата  продължителност  на  допълиителиото  обучение  по  учебен  предмет  за  учениците  по  
ап . 3, т . 4 се  определя  в  плана  за  подкрепа . 

(8) Допълнителното  обучение  по  учебен  предмет  за  ученици  по  ал . 3, т. 1 и  2 може  да  се  
провежда  и  по  време  на  лятната  ваканция  с  обща  продължителност  не  повече  от  30 учебни  часа . 

(9) За  провеждане  на  допълнителното  обучение  директорът  на  училището  издава  заповед  и  
уведомява  родителите , които  са  задължени  да  осигурят  присъствието  на  ученика . 

(10) Пълната  документация  да  се  представи  на  Координатора  на  ЕПЛР  в  срок  от  три  учебни  дни  
след  приключване  на  допълнителното  обучение  по  учебен  предмет  за  ученици  по  чл .68 ап .3 т .1,2,3 
от  Правилника  на  училището .. 
Чл .б9. (1) В  СУ  „Димитьр  Талев" има  изградена  политика  за  подкрепа  за  личностно  раsвитие  и  

осъществява  дейности  по  превенция  на  тормоза  и  насилието , както  и  дейности  за  мотивация  и  
преодоляване  на  проблемното  поведение . 

(2) Видовете  и  съдържанието  на  дейностите  по  превенция  на  тормоза  и  насилието  са  подчинени  
на  обща  училищна  политика , разработват  се  самостоятелно  от  училищната  общност  и  вктпочват : 

1. изготвяне  съвместно  с  учениците  на  правила  за  поведението  им  в  класа ; 
2. разглеждане  на  теми  от  глобапното , гражданското , здравното  и  интеркултурното  образование  

в  часа  на  класа  u в  заниманията  по  интереси ; 
3. партньорство  с  родителите ; 
4. дейности  за  развитие  на  компетентностите  на  педагогическия  и  непедагогическия  персонал . 
Чл.70. (1) Видовете  и  съдържанието  на  дейностите  по  мотивация  и  преодоляване  на  

проблемното  поведение  вкгпочват : 
1. обсъждане  между  ученика  и  класния  ръководител  с  цел  изясняване  на  възникнал  проблем  и  

получаване  на  подкрепа  за  разрешаването  му ; 
2. използване  на  посредник  при  разрешаване  на  конфликт  в  училище ; 
3. консултиране  на  ученика  с  психолог  или  с  педагогически  съветник ; 
4. създаване  на  условия  за  включване  на  ученика  в  група  за  повишаване  на  социалните  умения  

за  общуване  и  решаване  на  конфликти ; 
5. насочване  на  ученика  към  занимания , съобразени  с  неговите  потребности ; 
6. индивидуална  подкрепа  за  ученика  от  личност , която  той  уважава  (наставничество ); 
7. участие  на  ученика  в  дейности  в  полза  на  класа  или  училището ; 
8. други  дейности , определени  с  правилника  за  устройството  и  дейностга  на  училището . 
Чл .71. (1) Допълнителната  подкрепа  за  личностно  развитие  включва : 
1.работа  с  ученик  по  конкретен  случай ; 
2. психо -социалиа  рехабилитация , рехабилитация  на  комуникативните  нарушения ; 
3. ресурсно  подпомагане . 
(2) Допълнителната  подкрепа  за  личностно  развитие  се  предоставя  на  ученици : 
1. със  специални  образователни  потребности ; 
2. в  риск ; 
3. с  изявени  дарби ; 
4. с  хронични  заболявания . 
(3) Видът  и  формите  на  обучение , както  и  конкретните  дейности  за  допълиителната  подкрепа  за  

личностно  развитие  се  определят  с  план  за  подкрепа  на  ученика . 
Чл .72. (1) Допълнителната  подкрепа  се  предоставя  въз  основа  на  оценката  на  индивидуапните  

потребности , която  се  извършва  от  екип  за  подкрепа  за  личностно  развитие  в  училището . 
(2) Екипът  за  подкрепа  за  личностно  развитие  се  създава  със  заповед  на  директора  за  определен  

ученик . 
(3) В  състава  на  екипа  за  подкрепа  за  личностно  развитие  задължително  се  включва  псиколог , 

педагогически  съветник  и  други  специаписти . 
(4)Екипът  за  подкрепа  за  личностно  развитие  работи  съвместно  с  родителите , а  при  

необкодимост  и  с  регионалните  центрове  за  подкрепа  за  процеса  на  приобщаващото  образование  и  
/ или  с  центровете  за  подкрепа  за  личностно  развитие . 
Чл .73. Екипът  за  подкрепа  за  личностно  развитие  в  училището : 
1. идентифицира  силните  страни  на  ученика , затрудненията , свързани  с  развитието , обучението  

и  поведението  му, както  и  причините  за  тяхното  възинкване ; 
2. извършва  оценка  на  индивидуалните  потребности  на  детето  или  ученика ; 
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З . изготвя  и  реализира  план  за  подкрепа ; 
4. извършва  наблюдение  и  оценка  за  развитие  на  всеки  конкретен  случай . 
Чл.74. В  СУ  „Димиrьр  Талев " се  акцентира  върху  силните  страни  на  всеки  ученик , което  

подпомага  личностното  му  развитие . 

Раздел  IV. Санкции  на  ученнците  

Чл.75. (1) За  неизпълиение  на  задълженията , определени  в  ЗПУО , в  нормативните  актове  по  
неговото  прилагане  и  в  настоящия  правилник , след  изчерпване  на  останалите  механизми  за  
въздействие  върху  вътрешната  мотивация  и  за  преодоляване  на  проблемното  поведение  на  
учениците  могат  да  се  налагат  следните  санкции : 

1. „забележка ":  
а) за  над  5 отсъствия  по  неуважителни  причини  и / или  за  регистрирани  7 дисциплинарни  

забележки  в  електронния  дневник  на  класа ; 
б) за  надвесване  от  прозорци , опасни  игри , по  време  на  които  учениците  могат  да  се  наранят ; 
в) за  неизпълнение  нарежданията  на  учителите  при  извънучилищни  мероприятия ; 
г) за  неспазване  на  установения  ред  за  влизане  в  сградата  на  училището  и  неизползване  на  чипа  

за  контрол  на  досrьпа ; 
д) за  въвеждане  на  външни  лица  в  двора  и  в  сградата  на  училището ; 
е) за  преотсrьпване  на  чипа  си  за  контрол  на  досrьп ; 
ж) за  използване  на  електрони  средства  по  време  на  учебните  часове ; 
з) за  игра  на  карти  в  училище ; 
и) за  други  нарушения  на  задълженията  по  чл .62 от  настоящия  правилник . 
2. „преместване  в  друга  паАалелка  в  сътото  училите "  - налага  се  при  тормоз  и/или  

агресивно  поведение ; 
З. „предупАежд [ение  за  паеместване  в  друго  училище " : 
а) при  допускане  на  над  10 отсъствия  по  неуважителни  причини  и / или  за  регистрирани  15 

дисциплинарни  забележки ; 
б) за  накърняване  с  поведението  си  на  авторитета  u достойнството  на  учителите  и  останалия  

персонал  на  СУ  „Димитьр  Талев"; 
в) за  незачитане  правата , чесrга  и  достойнството  на  другите , както  и  за  прилагане  на  физическо  

и  психическо  насилие ; 
г) за  участие  в  хазартни  игри , за  употреба  и  разпространение  на  тютюн  и  тютюневи  изделня , 

цигари , алкохол  и  наркотични  вещества  в  училище ; 
д) за  носене  на  оръжие  и  други  предмети , които  са  източник  на  повишена  опасност ; 
е) за  кражба  или  умишлено  увреждане  на  лично  имущество  на  ученици , учители  и  други  

служители  в  СУ  „Димиrьр  Талев ` ; 
ж) за  следващи  нарушения  на  задълженията  по  чл .62 от  настоящия  правилник  и  при  наличие  на  

наказание  по  чл .75 т.1. 
4• „преместване  в  диуго  училите " : 
а) при  допускане  на  над  15 отсъствия  по  неуважителни  причини  и / или  22 дисциплинарни  

забележки ; 
б) за  явяване  в  района  на  училището , в  сградата  и  в  учебен  час  в  нетрезво  състояние  и/или  след  

употреба  на  наркотични  вещества ; 
в) за  упражняване  на  физическо  или  психическо  насилие ; 
г) за  умишлено  нанесени  щети  на  училищно  имущество ; 
д) за  ученик , получил  наказание  по  чл .75 т.3. 
5. „пnеместване  от  дневна  ФоАма  в  самостоятелна  форма  на  обvчение"- за  ученик , 

навършил  1  6-годuшuа  възраст  и  допуснал  повече  от  15 отсъствия  по  неуважителни  причини  и  
други  тежки  нарушения . 

(2) Когато  ученикът  възпрепятства  провеждането  на  учебния  процес , учителят  може  да  го  
отстрани  до  края  на  учебния  час . Ученик  се  отстранява  от  учебен  час  в  случай  на : 

1. грубо  или  системно  нарушаване  на  дисциплината ; 
2. демонстративно  неизпълнение  на  задача , поставена  от  учителя . 
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(3) Когато  ученикът  се  яви  в  училище  с  облекло  или  във  вид , който  е  в  нарушение  на  
правилиина  за  устройството  и  дейносrга  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 . 

(4) Веднага  след  приключването  на  учебния  час  по  ал .2 или  след  отстраняването  на  ученика  по  
ал .3 се  предприемат  дейности  за  мотивация  и  за  преодоляване  на  проблемното  поведение  и  се  
уведомява  родителят . 

(5) За  ученика  с  наложена  санкция  се  осигуряват  и  дейности  за  превенция  и  преодоляване  на  
проблемното  поведение . 
Чл .76. (1) Санкцията  "преместване  в  друга  паралелка  в  същото  училище " не  се  прилага , когато  

това  налага  промяна  на  профила . 
(2) Мерките  по  чл .75, ал .2 и  3, както  и  санкциите  "предупреждение  за  преместване  в  друго  

училище " и "преместване  в  друго  училище " не  се  налагат  на  учениците  от  класовете  в  началиия  
етап . 

(3) Санкциите  "преместване  в  друго  училище " u премества uе  от  дневна  форма  в  самостоятелна  
форма  на  обучение " се  налагат  за  тежки  или  системни  нарушения . 

(4) Санкции  не  се  налагат  на  ученици , когато  поведението  им  е  резултат  от  увреждане  или  
нарушение  на  здравето , посочено  в  медицински  документи . 
Чл .78. (1) За  едно  нарушение  не  може  да  бъде  наложена  повече  от  една  санкция  по  чл .75, ал .1. 

Мерките  по  чл .75, ал .2 и  З  се  налагат  независимо  от  санкциите  по  чл .75, ал .1. 
(2) Видът  на  санкцията  се  определя , като  се  отчитат  причините  и  обстоятелствата  при  

извършване  на  нарушението , видът  и  тежесrга  му , както  и  възрастовите  и  личностните  особености  
на  ученика . 
Чл .79 (1) Санкциите  са  срочни . 
(2) Срокът  на  санкциите  е  до  края  на  учебната  година . 
(З ) Когато  санкциите  "преместване  в  друга  паралелка  в  същото  училище ", "предупреждение  за  

преместване  в  друго  училище ", "преместване  в  друго  училище " и "преместване  от  дневна  форма  в  
самостоятелна  форма  на  обучение " са  наложени  до  30 учебни  дни  преди  края  на  втория  учебен  
срок , те  влизат  в  сила  от  началото  на  следващата  учебна  година . 
Чл .80. (1) Санкциите  "забележка " и "преместване  в  друга  парапелка  в  същото  училище " се  

налагат  със  заповед  на  директора  по  мотивирано  писмено  предложение  на  класния  ръководител , а  
всишси  останали  санкции  — със  заповед  на  директора  по  предложение  на  педагогическия  съвет . 

(2) Мярката  по  чл .75, ал .3 се  налага  със  заповед  на  директора . 
Чл .81. (1) За  откриване  на  процедура  по  налагане  на  санкциите  по  чл .75, ал .1 директорът  , със  

съдействието  на  класния  ръководител  задължително  уведомява  родителя , а  в  случаите  по  чл .75, 
ал .1, т .3- 5— и  съответните  териториални  структури  за  закрила  на  детето . 

(2) В  процедурата  по  налагане  на  санкция  малолетният  ученик  се  представлява  от  родителя  cu 
или  от  оправомощено  от  родителя  лице , а  непълнолетният  ученик  извършва  всички  действия  
лично , но  със  съгласието  на  родителите  си . 

(3) Ученикът  има  право  преди  налагане  на  съответната  санкция  да  бъде  изслушан  u / или  
писмено  да  обясни  фактите  и  обстоятелствата , свързани  с  конкретното  нарушение . Изслушването  
задължителио  се  извършва  в  присъствието  на  класен  ръководител , педагогически  
съветник /псиколог  или  зам .-директор . 

(4) 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  с  държавния  
образователен  стандарт  за  приобщаващото  образование . 
(5)Конкретните  условия  и  ред  за  налагане  на  санкциите  по  чл.75 се  определят  с  държавния  

образователен  стандарт  за  приобщаващото  образование . 
Чл.82. (1) Саикцията  се  налага  след  изчерпване  на  меzанизмите  за  въздействие  върху  

вътрешната  мотивация  и  и  за  преодоляване  на  проблемното  поведение . 
(2) Преди  да  се  наложн  санкцията , трябва  да  се  предприемат  мерки  от  класен  ръководител , 

псиколог /предагогически  съветник , училищното  ръководство  за  прилагане  u използване  на  
механизми  като : разговор  с  ученика , разговор  с  родителите , дейности  по  механизма  за  
преодоляване  на  тормоза  в  училище , работа  с  педагогическия  съветник . 
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(3) Заповедта  за  налагане  на  санкцията  се  издава  в  14-дневен  срок  от  предложението  на  класния  
ръководител . 

(4) В  заповедта  по  ал .3 се  посочват : видът  на  санкцията , срокът  и  мотивите  за  налатането  й . 
(5) Заповедта  се  съобщава  в  тридневен  срок  от  издаването  й  на  ученика  и  на  родителя  му , а  

заповедта  за  налагане  на  санкция  "преместване  в  друго  училище " - и  на  началника  на  
регионалното  управление  на  образованието . 

(6) Заповедта  по  ал .1 може  да  се  оспорва  по  административен  ред  пред  органите  по  чл .259, ал .2, 
т . 1, 2, 3 и  5 от  ЗПУО . 

(7) Заповедта  по  ал .1 може  да  се  обжапва  при  условията  и  по  реда  на  
Административнопроцесуалния  кодекс . 
Чл.83. (1) Наложените  санкции  се  отразяват  в  ученическата  книжка , в  личния  картон  и  в  

бележника  за  кореспонденция  на  ученика . 
(2) Ученик , на  когото  е  наложена  санкция  "преместване  в  друго  училище ", продължава  

обучението  си  в  другото  училище  по  ред  и  при  условия , определени  със  заповед  на  началника  на  
регионапното  управление  на  образованието . 

(3) Ученик , на  когото  е  наложена  санкция  "предупреждение  за  преместване  в  друго  училище ", 
"преместване  в  друго  училище " или  "преместване  от  дневна  форма  в  самостоятелна  форма  на  
обучение ", за  срока  на  санкцията  се  лишава  от  правото  да  получава  стипендия  за  отличен  успех . 
Чл.84. (1) Санкциите  се  заличават  с  изтичане  на  срока , за  който  са  наложени , или  предсрочно  

по  реда , по  който  са  напожени . 
(2) По  желание  на  ученика  след  заличаване  на  санкциите  "преместване  в  друга  паралелка  в  

същото  училище " и "преместване  в  друго  училище " той  може  да  продължи  обучението  си  в  
паралелката  или  в  училището , в  което  е  преместен . 

(3) Заличаването  се  отбелязва  в  личния  картон  на  ученика . 
Чл.85. (1) Когато  ученикът  възпрепятства  провеждането  на  учебния  процес , учителят  може  да  

го  отстрани  до  края  на  учебния  час . 
(2) 1. При  налагане  на  мярката  по  чл .75 ал .2 ученикът  няма  право  да  напуска  територията  на  

училището  по  време  на  отстраняването  му . Той  е  длъжен  да  отиде  при  педагогическия  
съветник /психолога , който  създава  условия  за  повишаване  на  мотивацията  и  социапните  му  
умения  за  общуване . 

2. При  неизпълиение  на  т .1 ученикът  получава  отсъствие  по  неуважителни  причини . 
(3) 1. Учителят , който  налага  мярката  по  чл .75 ал .2, обелязва  в  дневника  номера  на  ученика  и  

причината  за  отстраняването  му . 
2. Учителят , който  налага  мярката , възлага  на  ученика  допълиителна  самостоятелна  работа . 
З . Оценката  от  допълиителната  самостоятелна  работа  се  вписва  като  текуща  на  съответния  

ученик . 
(4) Когато  на  ученика  е  наложена  мярка  по  чл . 75 ал .2 три  пъти , за  всяко  следващо  

възпрепятстване  на  провеждането  на  учебния  процес  ученикът  получава  отсъствие  по  
неуважителни  причини . 
Чл .86. (1) Когато  ученик  се  яви  в  училище  с  облекло  или  във  вид , който  е  в  нарушение  на  

правилиика  за  устройството  и  дейностга  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 .75 ал .3 от  Правилника /. 
(2)Учителят , който  налага  санкцията , представя  доклад  до  заместник -директора  УД , 

педагогическия  съветник /психолога  за  мотивите  за  отстраняване  на  ученика  от  училище . 
(3)Уведомява  се  родителят , като  ученикът  остава  при  мед . лице  до  идването  на  родителя  в  

училище . 
(4) Мярката  по  чл .75. ал .3 се  налага  със  заповед  на  директора . 
(5)След  налагане  на  мярката  по  чл.75 ап .3 педагогическият  съветник , съвместно  с  класния  

ръководител , изготвя  механизъм  за  въздействие  върху  вътрешната  мотивация  за  преодоляване  на  
проблемното  поведение  на  ученика . 
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Раздел  V. Процедура  по  налагане  санкции  на  учениците  

Чл .87. За  неизпълнение  на  задълженията  санкция  „забележка " се  налага : 
(1) При  допускане  на  3 дисциплинарни  забележки  и / или  3 отсъствия  по  неуважителни  

причини  класният  ръководител  изслушва  ученика  с  цел  да  обясни  фактите  и  обстоятелствата , 
свързани  с  конкретното  нарушение , уведомява  родителя  / представителя  на  ученика , като  
провежда  раsговор , на  който  присъстват  ученикът  и  родителят . Мярката  се  отбелязва  в  
дневника  на  класа . 

(2) При  допускане  на  5 дисциплинарни  забележки  и / или  5 отсъствия  по  неуважителни  
причини  класният  ръководител  изслушва  ученика  с  цел  да  обясни  фактите  и  обстоятелствата  , 
свързани  с  конкретното  нарушение . Изслушването  задължително  се  извършва  в  присъствието  
на  nедагогическия  съветник  или  зам .-директор . Родителят  на  ученика  има  право  да  присъства  на  
изслушването  и  да  изрази  мнение . Класният  ръководител  съставя  доклад  за  разговор  с  вх. N. 

(3) При  допускане  на  7 дисциплинарни  забележки  и / или  над  5 отсъствия  по  неуважителни  
причини  класният  ръководител  открива  процедура  по  налагане  на  санкцията : 

1. Писмено  уведомява  родителя  sa откриване  на  процедурата  с  изх . Л . 
2. Завежда  с  вх. N-o мотивирано  писмено  предложение  до  директора  на  училището  за  

откриване  на  процедурата , като  прилага  копие  на  докладите  по  чл .87. 
3. Заnоведта  на  директора  за  налагане  на  санкцията  се  издава  в  тридневен  срок  от  

предложението  на  класния  ръководител . 
4. В  заповедта  се  посочват : видът  на  санкцията , срокът  и  мотивите  за  налагането  й . 
5. Заповедта  се  съобщава  в  3-дневен  срок  от  издаването  й  на  ученика  и  на  родителя  му . 
б . Заповедта  по  ал .3 може  да  се  оспорва  по  административен  ред  пред  органите  по  чл .259, ал .2, 

т .1 и  т.5. 
7. Наложените  санкции  се  отразяват  в  електронния  дневник , в  личния  картон  и  в  бележника  за  

кореспонденция  на  ученика  от  класния  ръководител  в  срок  от  3 дни  . 
Чл.88. (1) Санкqия  „преместване  в  друга  паралелка  в  същото  училище " се  налага  при  

тормоз  или  агресивно  поведение ; 
(2)Класният  ръководител  подава  писмен  сигнал  до  директора  и  ресорния  зам .-директор  УД , 

като  подробно  описва  нарушението  / завежда  го  с  вх . Ns в  канцеларията  на  училището / ; 
(3) Заместник -директорът  разглежда  случая  /разговаря  с  класния  ръководител , с  класа , с  

ученика , посещава  учебни  часове , разговаря  с  родителите / и  изготвя  механизъм  за  вътрешната  
мотивация  за  преодоляване  на  проблемното  поведение  на  учениците . 

(4) 17ри  неуспех  на  проведената  nревенция  класният  ръководител : 
1. завежда  с  вх. N мотивирано  писмено  предложение  до  директора  на  училището  за  

откриване  на  процедурата • 
2. nисмено  уведомява  родителя  за  откриване  на  процедурата ; 
3. заповедта  на  директора  за  налагане  на  санкцията  се  издава  в  3-дневен  срок  от  

предложението  на  класнияръководител ; 
4. в  sаповедта  се  посочват : видът  на  санкцията , срокът  и  мотивите  за  налагането  й; 
5. заповедта  се  съобщава  в  3-дневен  срок  от  издаването  й  на  ученика  и  на  родителя  му ; 
б . заповедта  по  ал . 1 може  да  се  оспорва  по  административен  ред  пред  органите  по  чл .259, 

ал .2, т .1 и  т .5 от  ЗПУО ; 
7. наложените  санкции  се  отразяват  в  електронния  дневник , в  личния  картон  и  в  бележника  за  

кореспонденция  на  ученика  от  класния  ръководител  в  срок  от  три  дни  . 
Чл.89. За  неизпълнение  на  задълженията  санкция  „предупреждение  за  преместване  в  друго  

училище " се  налага : 
(1) При  допускане  на  9 дисциплинарни  забележки  и / или  7 отrьствия  по  неуважителни  

причини  класният  ръководител  изслушва  ученика  с  цел  да  обясни  фактите  и  обстояте nствата , 
свърsани  с  конкретното  нарушение , уведомява  родителя  / представителя  на  ученика , като  
провежда  разговор , на  който  присъстват  ученикът  и  родителят . Мярката  се  отбелязва  в  
дневника  на  класа . 

(2) При  допускане  на  12 дисциплинарни  забележки  и / или  9 отсъствия  по  неуважителни  
причини  класният  ръководител  изслушва  ученика  с  цел  да  обясни  фактите  и  обстоятелствата , 
свързани  с  конкретното  нарушение . Изслушването  задължително  се  извършва  в  присъствието  
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на  зсzместник -директор/ педагогическия  съветник . Родителят  на  ученика  има  право  да  
присъства  на  изслушването  u да  изрази  мнение . Класният  ръководител  съставя  доклад  за  
разговор  с  вх . 

(3) 17ри  доnускане  на  15 дисциплинарни  забележки  и / или  над  10 отсъствия  no 
неуважителни  причини  класният  ръководител  открива  процедура  по  налагане  на  санкцията : 

1. класният  ръководител  завежда  с  вх. N мотивирано  писмено  предложение  до  директора  на  
училището  и  до  педагогическия  съвет  за  откриване  на  процедурата , като  прилага  копие  на  
докпадите  по  чл .89 ал .1, ал .2; 

2. директорът  уведомява  териториалните  структури  за  закри rга  на  детето • 
(4) Заповедта  за  налагане  на  санкцията  се  издава  в  14-дневен  срок  от  nредложението  на  

класния  ръководител . 
(5) В  заповедта  се  nосочват • видът  на  санкцията , срокът  и  мотивите  за  налагането  й . 
(6) Заповедта  се  съобщава  в  3-дневен  срок  от  издаването  й  на  ученика  и  на  родителя  му . 
(7) Заповедта  по  ал .1 може  да  се  оспорва  по  административен  ред  пред  органите  по  чл .259, 

ал .2, т .1 и  т .5 от  ЗПУО ; 
(8) Наложените  санкции  се  отразяват  в  електронния  дневник  и  в  личния  картон  на  ученика . 
Ул.90. След  налагане  на  санкция  по  чл . 75 т. 3„ предупреждение  sa преместване  в  друго  

училище  " психологът  / педагогическият  съветник , съвместно  с  класния  ръководител , изготвя  
механи .sъм  за  въздействие  върху  вътрешната  мотивация  за  преодоляване  на  проблемното  
поведение  на  учениците . 

цл.91. За  неизпълнение  на  задълженията  санкция  „преместване  в  друго  училище " се  налага : 
(1) При  допускане  на  20 дисциплинарни  забележки  и/или  над  13 отсъствия  по  неуважителни  

причини  класният  ръководител  изслушва  ученика  с  цел  да  обясни  фактите  и  обстоятелствата , 
свързани  с  конкретното  нарушение . Изслушването  задължително  се  извършва  в  присъствието  
на  заместник -директор / nедагогически  съветник  и  родител  на  ученика . Класният  ръководител  
съставя  доклад  за  разговор  с  вх. Nв . 

(2) При  допускане  на  22 дисциплинарни  забележки  u/unu над  15 отrьствия  по  неуважителни  
nричини  класният  ръководител  открива  процедура  по  налагане  на  санкцията : 

1. класният  ръководител  изслушва  ученика  с  цел  да  обясни  фактите  и  обстоятелствата , 
свързани  с  конкретното  нарушение . Изслушването  задължително  се  извършва  в  nрисъствието  
на  заместник - директор / nедагогически  съветник  /психолог  и  родител  на  ученика . Съставя  се  
доклад  за  раsговор  с  вх . 

2. завежда  с  вх. 	мотивирано  писмено  предложение  до  директора  на  училището  и  до  
педагогическия  съвет  за  откриване  на  процедурата , като  прилага  xonue на  докладите  по  чл .91 
czn.1 и  ал . 2 т .1; 

3. директорът  уведомява  териториалните  структури  за  закрила  на  детето . 
(3) Заповедта  за  налагане  на  санкцията  се  издава  в  14-дневен  срок  от  nредложението  на  

класния  ръководител . 
(4) В  заповедта  се  посочват • видът  на  санкцията , срокът  и  мотивите  за  налагането  й . 
(5) Заповедта  се  съобщава  в  тридневен  срок  от  издаването  й  на  ученика  и  на  родителя  му . 
(б) Заповедта  по  ал .1 може  да  се  оспорва  по  административен  ред  пред  органите  по  чл .259, ал .2, 

т .1 и  т .5 от  ЗПУО . 
(7) Наложените  санкции  се  отразяват  в  електронния  дневник  и  в  личния  картон  на  ученика . 
(8) Уведомява  се  регионалното  управление  на  образованието . Ученикът  продължава  обучението  

си  в  другото  училище  по  ред  и  при  условия , определени  със  заповед  на  началника  на  регионалното  
управление  на  образованието . 
Чл .92. За  неизпълнение  на  задълженията  санкцията  "преместване  от  дневна  форма  в  

самостоятелна  форма  на  обучение " се  налага  на  ученик , навършил  1 б -годишна  възраст  и  
допуснал  повече  от  15 отсъствия  по  неуважителни  причини  или  други  тежки  нарушения . Прилага  
се  като  крайна  мярка . 
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Раздел  VI. POДИTEJШ  

Чл.93. (1) 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  ученика  го  прави  необходимо . 

(2) Средство  за  постоянна  връзка  между  училището  и  родителя  са  електронен  дневник , 
бележник  за  кореспонденция , социални  средства . 
Чл .94. Родителите  имат  следните  права : 
1. 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  
общносrга; 

2. 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 ; 

З . да  се  запознаят  с  училищния  учебен  план , по  който  се  обучава  тяхното  дете ; 
4. да  присъстват  и  при  желание  от  тяхна  страна  да  бъдат  изслушвани , когато  се  решават  

въпроси , които  засягат  правата  и  интересите  на  ученика ; 
5. 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 ; 

б . да  избират  u да  бъдат  избирани  в  обществения  съвет  училището ; 
7. да  изразяват  мнение  и  да  правят  предложения  за  развитие  на  училището ; 
8. да  участват  в  общоучилищни  тържества  и  празници  по  покана  на  класен  ръководител  или  

преподавател . 
Чл .95. (1) Родителите  на  учениците  (в  това  число  и  от  ромски , руски , турски  и  татарски  етноси ) 

имат  следните  задължения : 
1. да  осигуряват  посещаемостта  на  ученика  в  училище  в  часове  по  ЗУЧ/ЗП , ИУЧ/ЗИП , 

Факултативни /СИП , ИКД  и  консултации , като  при  отсъствие  веднага  да  уведомяват  класния  
ръководител ; 

2. да  се  запознаят  срещу  подпис  с  училищния  учебен  план , с  правилника  за  дейностга  на  
училището  и  инструктажа  за  безопасност  в  начапото  на  учебната  година  или  при  записване  на  
ученика , когато  идва  от  друго  училище ; 

З . 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 ; 

4. редовно  да  се  осведомяват  за  успеха  и  развитието  на  детето  или  ученика  в  образователно - 
възпитателния  процес , за  спазването  на  училищната  дисциплина , за  уменията  му  за  общуване  с  
децата  или  учениците  и  учителите  и  интегрирането  му  в  училищната  среда ; 

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

б . да  участват  в  родителските  срещи ; 
7.да  се  явяват  в  училището  след  покана  от  учител , директор  или  друг  педагогически  

специалист  в  подходящо  за  двете  страни  време  /до  два  дни /. 
8.да  осигуряват  носенето  на  чипа  за  пропуск , личната  карта  на  детето  им  в  училище  и  

униформа ; 
9. да  подпомагат  класните  ръководители  при  адаптирането  на  учениците ; 
10. да  представят  коректна  информация  за  месторабота  и  телефони  за  връзка , а  при  промяна  

своевременно  да  информират  класния  ръководител ; 
11.да  информират  класния  ръководител  за  хронични  или  други  заболявания  и/или  проблеми  на  

детето , които  изискват  по-особено  внимание ; 
12. да  се  явяват  в  училището  в  приличен  вид , подходящ  при  посещение  на  държавни  и  

обществени  институции ; 
13. да  не  нарушават  забраните  за  тютюнопушене , реда  и  чистотата  в  двора  и  сградата  на  

училището ; 
14. стриктно  да  спазват  входно -изходния  режим  в  училище ; 
15. в  училище  и  района  на  училището  да  използват  официалиия  език  на  Република  България . 
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(2) Родителите , чиито  деца  се  обучават  в  самостоятелна  форма  на  обучение  по  чл .112, ал .1, т.2 
от  ЗПУО , са  длъжни  да  осигурят  необходимите  условия  за  обучение , познавателни  книжки , 
учебници  и  учебни  помагала . 

Раздел  VII. ПРАВИЛА  И  ПРОI~ДУРИ  ЗА  ВЪВЕЖДАНЕ  НА  3AЩIiTHA МРЕЖА  ЗА  
СПРАВЯНЕ  С  УЧILЈШIЦНHЯ  ТОРМО3 МЕЖДУ  YЧЕІIIЩИTE 

Чл . 96. Задължения  на  персонала . 
(1)  Училищен  координационен  съвет :  

1. Планира , проследява  и  координира  дейностите  за  справяне  с  тормоза  на  ниво  училище . 
2. Обобщава  предложенията  на  класовете  и  изготвя  Харта  на  толерантността . 
З . Обсъжда  и  приема  процедурите  за  докладване , регистриране  и  проследяване  на  случаите  на  

тормоз . 
4. Прави  мотивирани  предложения  до  директора  с  цел  подобряване  на  работата . 
5. Подпомага  класните  ръководители  с  материали  или  консултации  със  специалисти , 

съдейства  за  органирзиране  на  периодични  обучения  на  учителите  по  темата  за  насилието . 
(2) Класни  ръководители :  

6. През  годината  провеждат  занятия  в  часа  на  класа , посветени  на  превенцията  на  тормоза  и  
насилието . 

7. С  помощта  на  учениците  обсъждат  ценности , правила  и  последици  при  прояви  на  насилие . 
8. Хартата  на  толерантността  може  да  се  постави  в  класните  стаи . 
9. Запознават  учениците  с  процедурата  за  съобщаване  на  случаи  на  тормоз . 
10. Реатират  при  всеки  опит  за  насилие  над  ученик  в  клас , съгласно  утвърдените  процедури  и  

приетите  правила  и  последици . 
11. За  всеки  инцидент  или  проява  на  насилие  изготвят  доклад , който  предават  на  УКС . 
12. Участват  в  работата  на  екипа , сформиран  по  конкретен  случай  на  ученик  от  класа  им . 
13. Провеждат  периодично  превантивни  занятия  по  проблемите  на  тормоза , като  могат  да  

привличат  различни  специалисти , напр . от  Детска  педагогическа  стая , МКБППМН  и  др . 
14. Информират  учениците  за  Националната  телефонна  линия  за  деца  116 111. 
15. Информират  родителите  за  дейностите  по  механизма , както  и  за  приетите  правила  и  

процедури . 
16. Съдействат  за  включването  им  в  дейностите  на  ниво  училище . 

(3)  Учители , които  не  са  класни  ръководители :  
1. Включват  темата  за  насилието  в  учебни  единици , при  които  това  е  възможно . 
2. Поощряват  и  развиват  съвместното  учене , както  и  поведение  на  сътрудничество  и  

взаимопомощ . 
З . Познават  и  използват  установената  система  за  информиране  и  съобщаване  за  случаи  на  

тормоз  над  ученици . 
4. Познават  правилата  и  последствията  на  класа , прилагат  ги  и  изискват  от  учениците  да  ги  

прилагат . 
(4)  Дежурни  учители :  
1. Спазват  стриктно  утвърдения  от  директора  график  за  дежурство , следейки  рисковите  зони , 

в  които  е  възможна  появата  на  насилие  и  тормоз . 
2. Реагират  според  утвърдените  процедури  в  ситуации  на  насилие  по  време  на  дежурството  

им . 
З . Оказват  съдействие  на  колеги  при  установени  от  тях  нарушения  на  ученици  и  докладват  на  

УКС , като  попълват  протокол , отраsяващ  инцидента . 
(5)  Помошен  персонал :  

1. Полагат  грижи  за  предотвратяване  на  насилнически  действия  в  училищните  помещения , за  
които  отговарят . 

2. Познават  основните  принципи  на  действие  и  ги  прилагат  - правила , последствия , протокол  
за  реагиране  на  насилие . 

З . Не  допускат  прояви  на  насилие  и  съобщават  за  тях  на  класен  ръководител , заместник - 

директор , директор . 
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Чл . 97. Процедура  за  информиране  н  съобщаване  на  случаи . 
(1) Дете , жертва  на  тормоз  - уведомява  класния  ръководител  устно , родителят  попълва  

Протокол  за  съобщаване  за  насилие /класният  ръководител  подготвя  доклад , в  който  описва  
ситуацията . 

(2) Дете , упражнило  тормоз  - уведомява  класния  ръководител  устно , родителят  попълва  
Протокол  за  съобщаване  за  насилие /класният  ръководител  подготвя  доклад , в  който  описва  
ситуацията , изпълнява  указанията  на  УКС  за  предотвратяване  на  тормоза . 

(3) Деца , които  помагат  и  подкрепят  тормоза  - уведомява  класния  ръководител  устно , 
родителят  попълва  Протокол  за  съобщаване  за  насилие /класният  ръководител  подготвя  
доклад , в  който  описва  ситуацията . 

(4) Дете -наблюдател - уведомява  класния  ръководител  устно , родителят  попълва  Протокол  за  
съобщаване  за  насилие /класният  ръководител  подготвя  доклад , в  който  описва  ситуацията . 

(5) Всеки  класен  ръководител  може  да  договори  с  учениците  си  от  класа  и  да  уточни  други  
форми  и  начини  за  съобщаване  на  случаи  на  тормоз  в  класа . 

(6) Всеки  уинтел  и  служител , наблюдавал  ситуация  на  насилие  между  деца , е  длъжен  да  
информира  УКС  чрез  попълване  на  доклад . 

Чл . 98. Процедури  за  регистриране , докладване  и  разглеждане  на  случаи  на  насилие  и  тормоз  
сред  учениците . 

(1) Задъглкеине  на  всеки  учител  е  да  се  намеси , за  да  прекрати  ситуация  на  тормоз , на  която  е  сганап  
свидетел . 

(2) Всяка  ситуация  на  тормоз  трябва  да  бъде  регистрирана  и  описана  в  единен  регисrьр  на  
училището  от  учителя , който  я  е  наблюдавал  или  класния  ръководител . Класният  
ръководител  изготвя  доклад  и  го  предава  на  председателя  на  УКС , който  го  съхранява . 

(3) Действия  в  случаи  на  инцидент , който  поставя  в  риск  или  уврежда  живота  и/или  здравето  
на  ученик . 

(4) Учителят  или  служителят  действат  в  следната  последователност : 
1. извеждат  пострадалото  дете  от  опасната  зона  и  оказват  долекарска  помощ ; 
2. при  непосредствена  опасност  за  живота  на  пострадалото  дете  се  обаждат  на  телефон  112; 
З . уведомяват  веднага  училищното  ръководство  и  УКС , които  уведомяват  класния  

ръководител , който  от  своя  страна  уведомява  родителите /настойниците  на  детето ; 
4. описват  сцтуацията  писмено  в  доклад . 
(5) Действия  при  установяване , че  дете  е  жертва  на  насилие  или  е  в  риск  от  такова . 
1. Всеки  служител  на  СУ ;  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 . 

2. Учителят  описва  ситуацията  писмено  в  доклад . 
З . След  проверка  на  случая , директорът  свиква  УКС , който  подава  сигнал  до  Отдел  „Закрила  

на  детето ". 
4. УКС  изготвя  индивидуална  работна  програма  с  ясно  разписани  функции  и  дейностя  на  

екип  от  психолог , класен  ръководител  и  родител . 
(6) Действия  при  установяване , че  дете  е  упражнило  тормоз . 

1. Учителят  описва  ситуацията  писмено  в  доклад . 
2. Ситуацията  се  регистрира  в  единния  регисrьр . 
З . Детето , упражнило  тормоз , описва  ситуацията  устно  или  писмено . 
4. За  изясняване  на  случая  от  други  деца-наблюдатели  родителите  им  описват  ситуацията ; 
5. Класният  ръководител  уведомява  родител / настойник  и  свиква  среща  с  родителите / 

настойника . 
6. Свиква  се  УКС . 
7. УКС  уведомява  МКБППМН , Полицията  и  отдел  „Закрила  на  детето ". 
8. УКС  изготвя  индивидуална  работна  програма  с  ясно  разписани  функции  и  дейности  с  цел  

намаляване  на  агресията  у  детето . 
Чл . 99. Мерки  при  кризисин  сиzуацин  

(1) УКС  заседава  най -малко  два  пъти  в  учебен  срок  и  обсъжда  изпълиението  на  плана , както  u 
резултати  от  дейностга  си . 

(2) При  наличие  на  писмен  или  устен  сигнал , комисията  се  събира  в  рамките  на  24 часа . 
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(3) При  възникване  на  кризисната  ситуация  веднага  се  уведомява  Директора  на  училището . В  
рамките  на  един  час  се  подава  сигнал  в  РУО  и  Отдел  "Закрила  на  детето" в  Областиа  
администрация  и  Полицията . 

(4) При  възникване  на  кризисна  ситуация  или  получен  сигнал  за  ученик , жертва  или  в  риск  от  
насилие , УКС  съставя  индивидуален  план  за  кризисна  интервенция . 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА  
УПРАВЛЕНИЕ  НА  УЧИЛИЩЕТО  

Чл .100. (1) Орган  за  управление  на  училището  е  директорът . 
(2) Днректорът  организира , контролира  и  отговаря  за  цялостната  дейност  на  училището , като  

спазва  и  прилага  държавните  образователни  изисквания , при  спазване  на  чл . 259 ал .1 от  ЗПУО , 
вътрешно -училищните  документи  и  длъжностната  си  характеристина . 
(3)Заместник -директорът  подпомага  директора  при  организирането  на  учебната  и  

административната  дейност  на  училището  съгласно  нормативните  актове  и  длъжностната  
характеристика . 
Чл . 101. (1) Педагогическнят  съвет  на  училището  като  специализиран  орган  за  разглеждане  и  

решаване  на  основни  педагогически  въпроси : 
1.приема  стратегия  за  развитие  на  училището  за  следващите  4 години  с  приложени  към  нея  план  

за  действие  и  финансиране ; 
2. приема  правилиик  за  дейността  на  училището ; 
3. приема  училищния  учебен  план ; 
4. приема  формите  на  обучение ; 
5. приема  годишния  план  за  дейносrга  на  училището ; 
6. приема  учебни  планове  за  индивидуална  форма  на  обучение ; 
7. приема  мерки  за  повишаване  качеството  на  образованието ; 
8. приема  програма  за  превенция  на  ранното  напускане  на  училище ; 
9. приема  програма  за  предоставяне  на  равни  възможности  и  за  приобщаване  на  децата  и  

учениците  от  уязвими  rpynu; 
10.предлага  на  директора  разкриване  на  занимания  по  интереси ; 
11. прави  предложения  на  директора  за  награждаване  на  ученици  и  за  напагане  на  съответните  

санкции  в  предвидените  в  този  правилиик  случаи ; 
12.определя  учи .пищни  символи  u ритуали  и  други  отличителни  знаци ; 
13. определя  ученически  униформи ; 
14. участва  със  свои  представители  в  създаването  и  приемането  на  етичен  кодекс  на  улилищната  

общност ; 
15.запознава  се  с  бюджета  на  училището , както  и  с  отчетите  за  неговото  изпълиение ; 
16. периодично , най -мапко  три  пъти  през  една  учебна  година , проследява  и  обсъжда  нивото  на  

усвояване  на  компетентности  от  учениците  и  предлага  съвместни  мерки  между  учителите  с  цел  
подобряване  на  образователиите  резултати ; 
Чл . 102. (1) Педагогическият  съвет  на  училището  вктпочва  в  състава  си  заместник -директорите , 

учителите  и  другите  педагогически  специалисти . 
(2) Директорът  на  училището  е  председател  на  педагогическия  съвет . 
(3) В  състава  на  ПС  с  право  на  съвещателен  глас  могат  да  участват  представители  на  

Обществения  съвет , на  училищното  настоятелство , на  ученическия  съвет  и  медицинското  лице , 
което  обслужва  училището . 
Чл . 103. (1) Педагогическият  съвет  на  училището  се  свиква  най -малко  веднъж  на  два  месеца  - 

от  директора , съгласно  тематичния  план  към  Годишния  план  на  училището . 
(2) Решенията  се  приемат  с  обикновено  мнозинство  при  присъствието  на  не  по-мапко  от  2/3 от  

числения  му  състав . 
(3) За  всяко  заседание  на  ПС  се  води  протокол  от  Искра  Василева  - секретар . 
Чл . 104. (1) С  цел  създаване  на  условия  за  активни  и  демократично  функциониращи  общности  в  

СУ  „Димитьр  Талев" е  създаден  Обществен  съвет  по  ред  и  условия  на  чл . 266-267 от  ЗПУО . 
(2) Общественият  съвет  е  орган  за  подпомагане  на  развитието  на  училището  и  за  граждански  

контрол  на  управлението  му . 
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Чл . 105. (1) Членовете  на  Обществения  съвет  се  определят  за  срок  не  по-дълъг  от  три  години . 
Общественият  съвет  се  свиква  на  заседание  най -мапко  4 пъти  годипшо , като  задължително  
провежда  заседание  в  начапото  на  учебната  година . 
Чл . 106. (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  дейносrга  му . 
(3) При  необходимост  директорът  може  да  отправи  искане  до  председателя  на  Обществения  

съвет  за  свикването  му . 
Чл .107. (1) Общественият  съвет  в  уч 3лище : 
1. одобрява  стратегията  за  развитие  уLп3лището  и  приема  ежегодния  отчет  на  директора  за  

изпълнението  й ; 
2. 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 ; 
3. предлага  политики  и  мерки  за  подобряване  качеството  на  образователиия  процес  въз  основа  

на  резултатите  от  самооценката  на  институцията , външното  оценяване  и  инспектирането  на  
училищеТо ; 

4. дава  становище  за  разпределението  на  бюджета  по  дейности  и  размера  на  капиталовите  
разходи , както  и  за  отчета  за  изпълиението  му ; 

5. съгласува  училищния  учебен  план ; 
6. участва  с  представители  в  комисиите  за  атестиране  на  директорите  при  условията  и  по  реда  на  

държавния  образователен  стандарт  за  статута  и  професионалиото  развитие  на  учителите , 
директорите  и  другите  педагогически  специалисти ; 

7. съгласува  избора  от  учителите  в  училището  no чл . 164, ал . 2 от  ЗПУО  на  учебниците  и  
учебните  комплекти ; 

8. сигнализира  компетентните  органи , когато  при  осъществяване  на  дейностга  си  констатира  
нарушения  на  нормативните  актове ; 

9. дава  становище  пb училищния  план -прием  по  чл . 143, ал . 1; 
10.участва  в  сьздаването  и  приемането  на  етичен  кодекс  на  училищната  общност . 
(2) При  неодобрение  от  Обществения  съвет  на  актовете  по  ап . 1, т . 1 и  5 те  се  връщат  с  мотиви  за  

повторно  разглеждане  от  педагогическия  съвет . При  повторното  им  разглеждане  педагогическият  
съвет  се  произнася  по  мотивите  и  взема  окончателио  решение . 
Чл . 108. Условията  и  редът  за  създаването , устройството  и  дейностга  на  обществения  съвет  се  

уреждат  с  правилнин , издаден  от  министьра  на  образованието  и  науката . 
Чл. 109. (1) Комисията  за  управление  на  качеството  на  образованието  е  помощен , 

консултативен  и  постоянен  работен  орган  към  директора  на  училището  за  оказване  на  
подкрепа  при  управление  на  качеството  в  институцията . 

(2) Комисията  по  управление  на  качеството  се  състои  от  Председател  и  членове  - от  3 до  7 
члена  с  мандат  до  3 години . 
Чл . 110. ( 1). Като  помощни  училищни  органи  за  актуализиране  и  повишаване  квалификацията  

на  педагозите , за  създаване  на  условия  за  повишаване  реалната  ефективност  от  УВП , прозрачност  
и  справедливост  на  помощното  и  контролната  дейност  на  ръководството , както  и  за  оптимапното  
мотивиране  и  стимулиране  на  педагогическия  персонал , в  училише  ааботят  следните  
методически  обединения  (МО ): 

1. МО  "Начален  етап " — състои  се  от  начални  учители . Председател  на  МО  за  учебната  
2020/2021 г. е  Таня  Илчева ; 

2. МО  "Хуманитарни  науки , изкуства  и  спорт" - състои  се  от  преподаватели  по  български  език  
и  литература , чужди  езици , история , философия , изкуства  и  спорт  в  прогимназиален  и  
гимназиален  етап . Председател  на  МО  за  учебната  2020/2021 г . е  Гергана  Георгиева ; 

3. МО  "Приропо -математически  науки" - състои  се  от  преподаватели  по  математика , 
информатина , информационни  технологии  и  природни  науки  (география , физика , химия , 
биология ) в  прогимназиален  и  гимназиален  етап . Председател  на  МО  за  учебната  2020/2021 г . е  
Марияна  Узунова . 

4. МО  на  класните  ръководители  - състои  се  от  преподавателите  класни  ръководители  I-XII 
клас . Главен  учител  и  председател  на  МО  за  учебната  2020/2021 г . е  Виолина  Иванова  . 
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(2). МО  избират  от  своя  състав  тричленно  ръководство , планират  самостоятелио  гопишната  си  
дейност  и  вземат  решения  за  училищни  инициативи  и  задачи , които  касаят  дейносrга  на  членовете  
им , подобряване  на  УВР , постигане  на  училищните  цели , включително  разработването , 
презентирането  и  внедряването  в  УВП  на  творчески  и  иновативни  системи , прийоми , методи  и  
подходи  на  педагогическа  дейност . 

(3). Работни  групи  („минисъвети ") в  начален ,  прогимназиапен  и  гимназиален  етап : 
1. Работните  групи  („минисъветите ") могат  да  се  събират  един  или  два  пъти  на  срок , според  

тежесrга  на  възникнапите  проблеми . 
Чл .111. (1).  УКБППМН  в  състав : 
Председател  — Таня  Николова  — педагогически  съветник ; 
Членове : Гинка  Добрева , Надежда  Джумакова , Лилия  Кръстева , Георги  Георгиев , Павлина  

Томова , Антоанета  Манева , Георги  Искрев  — класни  ръководители . 
1. Планира  самостоятелно  своята  дейност  в  сътрудничество  с  Общинската  комисия , Детска  

педагогическа  стая , институции  и  НПО . Провежда  заседания  минимум  два  пъти  на  учебен  срок  
според  възникналата  необходимост . По  преценка  може  да  кани  като  партньори  ученици  и  
родители -активисти , както  и  да  призовава  ученици  със  системни  просrьпки  и  техните  родители  
(настойници ). 

2. Разглежда  и  взема  мерки  за  всички  случаи  на  ученици , подлежащи  на  санкции  
"предупреждение  за  преместване  в  друго  училище ", „преместване  от  дневна  в  самостоятелна  
форма  на  обучение " и „преместване  в  друго  училище ". 

З . Осъществява  връзка  с  общинската  комисия  за  БППМН , детска  педагогическа  стая , 
институции  и  неправителствени  организации  по  предмета  си  на  дейност . 

( 2).  Комисня  за  аазааботване  на  училитни  пnоектн  
1. Съставът  на  комисията  се  определя  от  директора  в  началото  на  учебната  година . 
2.Активно  раsработва , представя  за  одобрение  пред  донорски  организации  и  интегрира  в  

общоучилищния  живот  програми  и  проекти , които  целят  издигането  на  репутацията  на  СУ  
„Димитьр  Талев"; обогатяването , разнообразяването  и  оптимизирането  на  учебно -възпитателната  
работа ; подобряването  на  качеството  и  резултатите  на  екипа . 

(3)  За  ваъзките  с  общественостга  на  СУ  „Димиrьр  Тапев" отговаря  Гергана  Георгиева , а  по  
разпореждане  на  директора  - и  други  служители . 
Чл. 112 (1).  Училитният  ученически  съвет  към  СУ  „Димиrьр  Талев" е  форма  на  

ученическото  самоуправление  на  ниво  училище , чрез  която  учениците  участват  в  училищния  
живот  и  в  организационното  развитие  на  училището . 

(2) Ученическият  съвет  на  ниво  паралелка , съдейства  за  даването  на  мнения  и  предложения  за  
училищните  дейности , включително  за  избираемите  и  за  факултативните  учебни  часове , 
произтичащи  от  интересите  на  учениците  от  всеки  клас . 
(3)Училищният  ученически  съвет  се  състои  от  максимум  15 ученици  - представители  на  

паралелките  от  VII до  XII клас , избрани  от  своите  съученици , съгласувано  с  класните  
ръководители . Ръководството  на  УУС  се  избира  от  членовете  му . Отговорност  за  работата  на  УУС  
носи  Таня  Николова . 

(4) Функции  на  УУС : 
• изготвя  и  представя  за  утвърждаване  от  директора  годишен  план ; 
• утвърждава  формите  и  правилата  на  ученическо  самоуправление  в  училището ; 
• прави  предложения  пред  директора  и  педагогическия  съвет  относно  начините  на  

упражняване  на  правата  на  учениците ; 
• мотивира  учениците  да  участват  активно  в  процеса  на  взимане  на  решения , касаещи  

училищния  живот  и  ученическата  общност ; 
• участва  в  изработването  на  правилника  на  училището ; 
• посредничи  в  разрешаването  на  възникнали  проблеми , свързани  с  организацията  и  

протичането  на  учебния  процес  или  на  извънкласните  дейности ; 
• подпомага  провеждането  на  дейностите  на  паралелките , класовете  и  общоучи .лищните  

изяви ; 
• работи  по  проекти  съвместно  с  другите  ученици , учителите , училищното  ръководство  и  

родителите . 
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(5) Представители  на  УУС  могат  да  участват  в  заседание  на  Педагогическия  съвет , на  
Обществения  съвет , училищното  настоятелство , обединението  на  класните  ръководители , когато  
се  разглеждат  въпроси , касаещи  учениците , училищния  живот  и  ученическото  самоуправление . 

(6) Не  трябва  да  се  допуска  разглеждане  на  проблеми  като  стила  и  начина  на  преподаване  на  
даден  учител , оценяването  и  налагането  на  наказания . Това  са  компетентности  на  самите  учители  
и  Педагогическия  съвет . 
Чл. 113. (1) Училищен  координадионен  съвет  за  превенция  на  тормоза  се  състои  от  

преподаватели , представители  на  родителската  общност  и  ученическия  училищен  съвет : 
Председател : Павлина  Томова  - преподавател  в  гимназиален  етап ; 
Членове : Таня  Николова , Марияна  Узунова , Гергана  Георгиева , Таня  Драганова , 

Момчил  Капралов  от  XI а  клас , Велика  Дончева  от  XII а  клас  
(2) Подготвя  Механизъм  за  противодействие  на  тормоза , Правила  и  процедури  за  въвеждане  на  

защитна  мрежа  за  справяне  с  училищния  тормоз  между  учениците , Годишен  план  на  
координационния  съвет  за  противодействие  на  училищния  тормоз  между  децата  и  учениците  в  
училище , Програма  за  ограничаване  на  броя  на  неизвииените  отсъствия  и  за  намаляване  на  броя  
на  учениците  в  риск , Програма  за  противодействие  на  училищния  тормоз , Механизъм  за  
идентификация  на  учениците  в  риск  от  отпадане , критерии  за  определяне  на  деца  в  риск  от  
отпадане  от  училище . 

(3) Организира  провеждането  и  обобщаването  на  анкетно  проучване  за  разнището  на  тормоз  в  
училище  в  началото  и  в  края  на  учебната  година  и  запознава  Педагогическия  съвет . Провежда  
заседания . 
Чл . 114. (1) Училищното  настоятелство  е  обществен  орган  за  подпомагане  дейносrга  на  

училището . 
(2) Устройството  и  дейносrга  на  училищното  настоятелство  са  уредени  в  Глава  седемнадесета  

на  Закона  за  предучилищно  и  училищно  образование . 
(3) Училищното  настоятелство  се  състои  от  родители , избрани  от  родителските  общности  на  

паралелките  и  директора . Членове  могат  да  бъдат  и  други  представители  на  педагогическия  
колектив , избрани  от  ПС , родители , общественици , бизнесмени , граждани . 

(4) Училищното  настоятелство  избира  ръководство  и  осъществява  своята  дейност  по  правилник  
и  годишен  план , успешно  партнира  с  местни , национални  и  международни  институции  и  фирми . 

(5) Работи  за  перспективно  развитие  на  училището , контрол  и  помощ  за  качествено  
образование , подготовка  и  развитие  на  учениците  и  за  подобряване  на  условията  и  възможностите  
за  труд , учене , отдих  и  спорт , за  опазването  на  живота , здравето  и  безопасността  на  „талевци ". 

(6) Подпомага  дейносrта  на  училището  за  гражданското  и  здравното  образование  и  възпитание , 
включително  при  противодействието  му  срещу  ХИВ , СПИН , наркоманията , противообществе kите  
прояви  и  дискриминацията  във  всички  нейни  форми  на  проявление . 

(7) Организира  общественостга  за  подпомагане  на  училището . 
(8) Сигнализира  компетентните  органи  при  извършени  нарушения  в  системата  на  

предучилищното  и  училищното  образование . 

ГЛАВА  ПЕТА  
ЕТИЧЕН  КОДЕКС  НА  УЧИJШПЦЕТО  

Чл. 115. (1) Етиченият  кодекс  на  училищната  общност  в  СУ  „Димиrьр  Талев" е  създаден  
съгласно  чл . 175 от  3ПУО , който  определя  участниците  в  образователния  процес  - деца , ученици , 
учители , други  педагогически  специалисти , както  и  родителите  като  правни  субекти  на  
образователния  процес , които  си  партнират  помежду  си . 

(2) Това  е  документ , регламентиращ  правата , задълженията  и  взаимоотношенията  между  
участниците  в  образователния  процес . 

(3) Разработва  се  от  комисия , назначена  със  заповед  на  директора . 
І . Разработването  му  е  съвместна  дейност  на  ученици , педагогически  специалисти  и  родители . 
2. Предложенията  на  отделните  участници  в  образователния  процес  се  разглеждат  като  набор  от  

идеи  и  след  тяхното  синхронизиране , приемане  и  утвърждаване  се  превръщат  в  основни  правила  
на  работа . 

З . Приетият  от  комисията  проект  за  Етичен  кодекс  се  предлага  на  Ученическия  съвет , 
Педагогическия  съвет  и  Обществения  съвет  за  приемане . 
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(4) Утвърждава  се  със  заповед  на  директора  на  училището . 
(5)Етичният  кодекс  се  поставя  на  видно  място  в  училището  и  се  публикува  на  сайта  на  

училището . С  него  се  запознават  учениците  в  час  на  класа  и  родителите  на  родителските  срещи . 
Чл . 116. (1) Този  кодекс  определя  правилата  за  поведение  на  работниците  и  служителите  в  СУ  

„Димиrьр  Талев" - гр . Добрич  и  има  за  цел  да  повиши  общественото  доверие  в  техния  
професионализъм  и  морал , както  и  да  издигне  престижа  на  училището . 

(2) Дейността  на  всички  работещи  в  училището  се  осъществява  при  спазване  на  принципите  на  
законност , лоялност , честност , безпристрастност , политическа  неутралност , отговорност  и  
отчетност . 

(3) Спазването  на  Етичния  кодекс  е  задължително  за  всички  членове  на  училището  и  се  следи  
от  Комисията  по  етика  при  СУ  „Димитър  Талев ", която  разглежда  всички  случаи  на  неговото  
нарушаване  и  налага  предвидените  в  него  санкции . 
Чл . 112. (1) Етичният  кодекс  има  за  цел : 
1. да  представи  основните  ценности  и  принципи , които  работещите  с  деца  и  ученици  трябва  да  

знаят  и  спазват  в  своята  практика ; 
2. да  утвърдят  волята  и  стремежа  за  етичност  в  практическата  им  дейност ; 
3. да  насочат  поведението  и  подпомогнат  работещите  с  деца  и  ученици  в  решаването  на  етични  

дилеми , които  срещат  в  своята  практика ; 
4. да  очертаят  моралните  отговорности  на  работещите  с  деца  към  детето , към  семейството , 

помежду  си  и  към  обществото . 

ГЛАВА  ШЕСТА  
ПОВЕДЕНИЕ  ПРИ  ВЪЗНИКВАНЕ  НА  ЕПИДЕМИЧНА  ОБСТАНОВКА  ИЛИ  

ПО -ПРОДЪЛЖИТЕЛНА  ОПАСНОСТ  ЗА  ЗДРАВЕТО  И  ЖИВОТА  
НА  УЧЕНИЦИТЕ  И  УЧИТЕЛИТЕ  

Чл . 113. При  възникване  на  епидемична  обстановка  или  по -продължителна  опасност  за  
здравето  и  живота  на  учениците  и  учителите  се  организира  преминаването  на  ОЕСР  /обучение  в  
електронна  среда  от  разстояние%  

Чл . 114. Задължения  на  длъжностните  лица  в  условия  на  епидемична  обстановка  или  при  по - 

продължителна  опасност  за  здравето  и  живота  на  учениците  и  учителите : 

(1)Директорът  на  училището  организира  и  контролира  всички  дейности , свързани  с  
адекватните  действия  на  служителите  на  училището , учениците  и  техните  родители  и  при  
необходимост  да  имат  готовност  за  преминаване  на  ОЕСР  /обучение  в  електронна  среда  от  
разстояние / при  различни  степени  на  тежест  на  епидемиологичната  обстановка . 

(2) Заместник -директор  по  УД : 

1.реагира  съгласно  здравните  правила  за  превенция  или  при  случай  на  заболял  или  със  
съмнение  за  COVID-19; 

2. в  случай  на  възникване  на  епидемична  обстановка  организира  преминаването  на  ОЕСР  
/обучение  в  електронна  среда  от  разстояние /. 

(3) Заместник -директорът  по  АСД : 

1. отговаря  за  всички  мерки , свързани  с  ограничаване  на  епидемична  обстановка , както  и  със  
снабдяването  на  необкодимите  предпазни  средства  и  дезинфектанти ; 

2.в  случай  на  възникване  на  епидемична  обстановка  организира  преминаването  на  ОЕСР  
/обучение  в  електронна  среда  от  разстояние /. 

(4) Педагогическият  съветник , педагогическите  служители , ръководителят  на  
направление  "Информационни  и  комуникационни  технологии ": 

1. познава  и  прилага  Плана  за  организация , информиране , инструктиране , реагиране  в  СУ  
„Д .Талев " за  предотвратяване  и  овладяване  на  епидемична  обстановка , свързана  с  
разпространението  на  COVID-19; 
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2. в  случай  на  възникване  на  епидемична  обстановка  да  има  готовност  за  преминаването  на  
ОЕСР  /обучение  в  електронна  среда  от  разстояние /. 

Чл . 115. Учениците  от  СУ  „Димиrьр  Талев ": 

(1) познават  мерки  за  намаляване  на  рисковете , свързани  с  разпространението  и  при  наличие  
на  COVID-19; 

(2) в  случай  на  възникване  на  епидемична  обстановка  имат  готовност  за  преминаването  на  
ОЕСР  /обучение  в  електронна  среда  от  разстояние /. 

Чл . 116. Родителите  на  ученици  от  СУ  „Димиrьр  Талев ": 

(1) познават  Плана  в  СУ  „Димиrьр  Талев " за  предотвратяване  и  овладяване  на  епидемична  
обстановка , свързана  с  разпространението  на  COVID-19; 

(2) в  случай  на  възникване  на  епидемична  обстановка  имат  готовност  за  преминаването  на  
ОЕСР  /обучение  в  електронна  среда  от  разстояние /. 

Чл . 117. Административно -помощният  персонал : 

(1) познава  мерки  за  намаляване  на  рисковете , свързани  с  разпространението  и  при  напичие  
на  COVID-19; 

(2) отговаря  за  материалния  ресурс  и  обезпеченост  за  предотвратяване  и  овладяване  на  
епидемична  обстановка ; 

(3)познава  и  стриктно  изпълнява  дезинфекционните  дейности  /Алгориrьм  на  
дезинфекционните  мероприятия /; 

(4) организира  и  контролира  пропускателния  режим  в  условия  на  епидемична  обстановка . 

Чл . 118. Организация  на  учебния  процес  при  възникване  на  епидемична  обстановка  
или  по -продължителна  опасност  за  здравето  и  живота  на  учениците  и  учителите . 
(1) Разделяне  на  училището  на  сектори  (изолация  в  рамките  на  етажа / класната  стая ): 
- Разделяне  на  потоците  при  движение  в  коридора  
- Основна  сграда  - 6 сектора  
- Двор  - 6 сектора  
- Физкултурен  салон  
(2) Работно  време : 

- За  периода  на  епидемиологичната  обстановка  се  променя  работното  време  на  обслужващия  
персонал . Начало  на  работния  ден  - 6:00 ч . 

- Работно  време  за  дежурните  учители  - от  7:20 ч . 

- Въвеждане  на  гъвкаво  работно  време . 

(3) Пропускателен  режим  
- Учениците , които  се  обучават  на  I етаж  (север) u II етаж , минават  през  централния  вход , 

лява  врата  при  спуснати  турникети . 

- Учениците , които  се  обучават  на  I етаж  (юг), минават  през  централния  вход , дясна  врата  до  
офиса  на  обслужващия  персонал . 

- Учениците , които  се  обучават  на  III u IV етаж  преминават  през  северния  вкод . 
(4) Учениците  пристигат  и  влизат  самостоятелно  (без  родители ), като  тези  от  начален  етап  се  
поемат  от  учителите  си . 

(5) Поставят  се  дезинфектанти : 

- на  всеки  вкод/изкод  - дозатор ; 

- във  всяка  класна  стая /кабинет /салон  - пулвелизатор . 

(6) Учителите  и  учениците  носят  маски  : 
- извън  коридора ; 

- извън  класната  стая . 

- Учителите  носят  маски  или  шлемове  и  в  класната  стая . 

(7) Откриването  на  учебната  година  става  само  с  ограничен  брой  ученици . 
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(8) Медицински  грижи : 

1. Медицинското  лице  посещава  класната  стая  при  необходимост . 

2. Прави  се  извънреден  инструктаж . 

3. Общи  мерки : 

- отменят  се  събития  с  външни  лица : 

- забранява  се  влизането  на  външни  лица  (доставчици , куриери  и  др .): 

- забраняват  се  пътувания  и  командировки ; 

- подписва  се  нарочна  декларация  по  образец  за  спазване  на  предвидените  мерки ; 

- определя  се  тоалетно /санитарно  помещение  за  използване  за  лице  със  симптоми ; 

- осигурява  се  стая  или  зона , където  лицето  може  да  бъде  изолирано  зад  затворена  врата ; 
- преминава  се  при  необкодимост  към  дистанционна  работа ; 

- работни  срещи  с  контрагенти , доставчици , бизнес  партньори  и  др . се  извършват  чрез  теле - и  
видеовръзка . 
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