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Настоящият правилник е приет на заседание на 
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Този правилник е изработен въз основа на Закона за народната просвета (ЗНП), 

Правилника за приложение на Закона за народната просвета (ППЗНП) и останалите 
нормативни актове (НА) в средното образование 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Основна цел на правилника 
 

Чл. 1. Настоящият Правилник определя структурата и функциите на ръководство и 
управление на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и 
задълженията на участниците в учебно-възпитателния процес (УВП) и има за цел да внесе 
яснота и регламентация в отношенията между ученици, родители, училищно ръководство и 
учители. В него са посочени правилата, разпоредбите и политиката на училището. Чрез 
Правилника се определят очакванията на училищното ръководство за поведението, учебната 
дейност и извънкласната заетост на учениците. 

Чл. 2. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за 
реализиране на основните цели и задачи на УВП, конкретно за условията на училището, 
произтичащи от ЗНП, ППЗНП и другите НА в областта на образованието. 

Чл. 3. Всички ученици, родители, учители и служители в училището трябва да се запознаят 
с настоящия Правилник и да го спазват. Отговорността за неговото изпълнение е лична. 

Чл. 4. Правилникът отразява натрупания опит в развитието на училището, но не е и не 
може да бъде съвършен и универсален по отношение правилното решаване на ситуациите, 
които възникват в училищния живот. Затова той подлежи на осъвременяване всяка учебна 
година с поправки и допълнения, които се обсъждат и утвърждават от членовете на 
Педагогическия съвет (ПС). 

 
Основна задача пред участниците в учебно- възпитателния процес 
 

Чл. 5. Участници в учебно-възпитателния процес в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. 
Сокол, са учениците, родителите, учителите и ръководството. Основната задача, която 
обединява посочените лица, е натрупването на знания по отделните учебни дисциплини и 
изграждането на ценностната система на учениците. Годините, през които учениците се 
обучават в училището, трябва да благоприятстват духовното им развитие като отговорни и 
морални личности, да формират у тях честност и почтеност, толерантност и справедливост, 
отговорност и жизнеспособност. 

Чл. 6. Училището има право да обучава ученици от първи до осми клас, да издава 
свидетелство за основно образование. 

Чл. 7. Училището осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на 
Република България, държавните образователни изисквания и своите вътрешни устройствени 
документи. 

Чл. 8. В училището не се допуска пропагандирането на идеологически и религиозни 
доктрини. 
 
Р А З Д Е Л І. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
Форми на обучение 

Чл. 9. /1/Формата на обучение е дневна. 
 /2/ 

Организация на обучението в класове 
Чл. 10. /1/ Обучението на учениците се организира в последователни класове . 

/2/ Един клас се организира за една учебна година, разпределена на два учебни срока. 
Чл. 14. В началото на учебната година Директорът определя със заповед класните 

ръководители на всички паралелки. 
 

Учебно време 



 
Чл. 15. /1/ Учебната година за учениците от училището, започва на 16 септември и е с 
продължителност 12 месеца. 

/2/ През учебната година учениците ползват ваканции, чиято продължителност се 
определя със заповед на Министъра на образованието. 

 
- Есенна                                                                       01.11.13 г. - 03.11.13 г. вкл. 
- Коледна и Нова година                                          24.12.13 г. - 05.01.14 г. вкл. 
- Срочна                                                                      01.02.14 г. - 04.02.14 г. вкл. 
- Пролетна                                                                  29. 03.14г. -  07.04.14 г.вкл. 

 
Чл. 16. /1/ Учебната година за учениците от І до VІІІ клас е разделена на учебни седмици, 
които за отделните класове са: 
I - ви учебен срок на: I - IV клас - 18 учебни седмици; 
I - ри учебен срок на : V - VIII клас – 18 учебни седмици; 
ІІ -ри учебен срок на I клас - 13 учебни седмици 
ІІ -ри учебен срок на II - ІVклас - 14 учебни седмици 
IІ - ри учебен срок на : V - VIII клас - 16 учебни седмици 
/2/ Учебните занятия се водят едносменно в рамките на учебната година.  
/З/ Учебната седмица е петдневна. 
/4/ Учебните часове са по 40 минути и са разделени от междучасия по  10 и 20 минути. Това 
става след разрешение на Началника на РИО. 
/5/. Часовете по СИП, поради седмична натовареност на учениците над 31 учебни часа, се 
вземат както следва 
при 1-ва смяна – след последния учебен час 
при 2-ра смяна – преди 1-я учебен час 
Воденето на учебните занятия по СИП се извършва по определен график, в който са посочени 
класните стаи и началния час на провеждането им. 
/6/. Съвместяване, разместване на учебни часове, както и провеждането им извън училищната 
сграда се извършва само със съгласието на директор или помощник- директор. 
/7/. Часовете по чуждоезиково обучение се водят по утвърден от директора график, класни 
стаи, групи. 
/8/. Учениците влизат и излизат през главния вход. 
/9/.Модул ФВС се провежда по график със заповед от директора по изготвените от учителите  
планове. 
/10/ Час на класния ръководител за консултации с родителите се провежда по утвърден от 
директора график. 
Форми за проверка и оценка на знанията 
Чл. 17. /1/ Формата на обучение, начина на оценяване и преминаването в по-горен клас са 
регламентирани от Наредба №3 / 15.03.2003 г. /изм. и доп. бр.65 от 9.08.2005 г. / 
Завършване на клас и преминаване в по-горен клас 
Чл. 18. /1/ Ученикът завършва даден клас , ако по всички учебни предмети за годината има 
оценка най-малко "среден" /3/. 
/2/ Ученици, които имат годишна оценка "слаб" /2/, полагат поправителни изпити, но на не 
повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни 
сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец юли и до две седмици 
преди началото на новата учебна година по ред, определен със заповед на Директора. 
/3/Учениците имат право на допълнителна поправителна сесия. 
/4/ Ученици, които имат оценка слаб /2/ на поправителните сесии или не са положили 
поправителни изпити не преминават в по-горен клас. Условно преминаване в по-горен клас не 
се допуска. 
/5/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ на поправителните 
сесии или не са се явили на поправителни изпити не повтарят класа. Те могат да се явяват на 
поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 2. 



/6/ (Чл. 137а от ППЗНП - ДВ 53/2001, доп. ДВ 33/2003) 3а ученик, чиито отсъствия не 
позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета,  
директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за 
оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година. 
Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са 
налице уважителни причини за това. 
Чл. 19. /1/ Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна 
на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от 
съответната степен на образование. 
 /2/ Изпитите по ал.1 се полагат при условия и по ред, определени със заповед на Директора на 
училището, върху учебното съдържание на съответния клас и гимназиална степен. 
Компютърен кабинет 
Чл. 20. /1/ В училището се изучават информационни технологии. Обучението се води в  
компютърен кабинет. Компютрите са в мрежа и е осигурен целодневен достъп до интернет. В 
компютърния кабинет се провеждат редовни учебни занятия на класовете в съответствие със 
седмичната учебна програма и самостоятелни занимания в извънучебно време. Задължение на 
всички преподаватели и ученици, ползващи компютрите, е да се грижат за опазването и 
правилната им експлоатация. 
 /2/ При ползването на компютърния кабинет се спазват следните задължителни правила: 
1. Компютърното оборудване се ползва само в присъствието на преподавател в редовните 
учебни часове или с негово разрешение в извънучебно време. 
2. Не се допуска внасянето и консумирането на храни и напитки, включително вода. 
3. Не се разрешава слушане на музика и гледане на филми, освен ако не са елемент от 
преподавания учебен материал, или с разрешение на преподавателя. 
4. В кабинета не се играят компютърни игри, освен с разрешение на преподавателя. 
5. Не се допуска разместване на оборудването или на компютърни програми без учителски 
надзор и наблюдение. 
6. Не се допуска използване на софтуер, който застрашава сигурността на останалите файлове. 
7. Не се разрешава притежаване на софтуер или файлове с нецензурно съдържание. 
8. Забранено е включването на всякакви външни устройства към компютрите (слушалки, МРЗ 
плеъри, камери и др.) без разрешение на преподавателя. 
9. Забранено е ползването на интернет в отсъствието на преподавател. Ползването на интернет 
не бива да затруднява компютърната система и изпълнението на учебните програми. 
10. Абсолютно забранено е разпространението на компютърни вируси и съобщения с грубо, 
нецензурно и обидно съдържание. 
/3/ Неспазването на посочените по-горе задължителни изисквания води до наказания на 
учениците, съгласно наредбите от този Правилник. 
/4/ Ползването на компютърния кабинет е по график: 
1. Между 8.00 – 13.00 кабинетът се ползва само за провеждане на учебни часове. 
2. Компютърният кабинет се ползва свободно от учениците / с изключение на дните, когато се 
провеждат други предварително оповестени училищни мероприятия/, но с разрешението и под 
надзора на преподавател. 
Ученически съвет 
 Чл. 21. /1/ В началото на учебната година всеки клас избира свое класно ръководство - 
председател на класа и класен съвет в състав от 3-5 ученика. За председател на класа и в 
класния съвет могат да бъдат избрани и одобрени само ученици, които се ползват с авторитета 
и уважението на ученическия и учителския колектив. 
 /2/ Председателят на класа и членовете на класния съвет съдействат на учениците от класа и 
учителите за преодоляване и решаване на възникнали противоречия в учебния процес или в 
отношенията между учениците и учителите. Ръководството на класа подпомага класните 
ръководители и преподавателите при организирането и провеждането на извънкласните 
мероприятия. 
 /3/ Председателите на класовете са членове на Ученическия съвет на училището. По този 
начин Ученическият съвет се превръща в най-авторитетния и представителен орган на 



учениците. Ученическият съвет избира от членовете си председател и заместник-председател, 
които ръководят дейността му. 
 /4/ Ученическият съвет на училището съдейства на училищното ръководство в 
осъществяването на учебно-възпитателния процес. 
Р А З Д Е Л ІІ. 
УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
УЧЕНИЦИ - ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ 
Чл. 22. Учениците  са длъжни:  
1. Да заемат местата си в класните стаи 5 минути преди започване на първия учебен час и след 
биене на първия звънец за всеки следващ учебен час. 
2. Активно да участват в учебния процес, като съдействат за творческа и спокойна работа в 
учебните часове. 
3. Да изпълняват указанията на учителите и класните ръководители. 
4. Да пазят тишина в класните стаи и коридорите. 
5. Да съдействат за поддържане на хигиената и реда в класните стаи, коридорите, хранителния 
блок и санитарните възли. 
6. Да ползват за хранене само определените за целта места. 
7. Да опазват училищното имущество и учебната сграда. 
8. Да отсъства от училище по уважителни причини при: представяне на медицинска 
бележка;спортни и културни изяви с официален документ;до 3 дни с уведомление от родителя 
и до 7 дни с разрешение на директора(по утвърден образец). 
9.Отсъствията до 7 дни се разрешават от директора – бланка по образец. 
10. Да не внасят в учебната сграда печатни и други материали, уронващи обществения морал, 
достойнството им и авторитета на.училището. 
11. Да не внасят и разпространяват материали с политическо, религиозно и етническо 
съдържание, влизащо в противоречие със законите на държавата. 
12. Да се обличат подходящо. На училище се идва с чисти и подбрани с вкус дрехи, без 
излишна показност(тежък грим, екстравагантна прическа, къси панталони, потници и 
джапанки). При празници и ритуали учениците да се явяват с официално облекло: тъмен 
панталон/пола и бяла блуза/риза. 
13. Да се държат коректно и възпитано със съучениците си като изграждат достойни 
отношения помежду си 
14 Да носят ученическата или личната си карта в училище и извън него. 
15. Чрез усвояване на учебния материал и поведението си в училище и в обществото, да 
работят неотменно за издигане авторитета на училището. 
16. При констатирани на повреди на материално-техническата база да се състави протокол.  
17. При повреда на училищно имущество виновният ученик ремонтира или заплаща щетата. 
Ако не се издири виновния, то отремонтирането се поема от целия клас. 
Чл. 23. Задължения на дежурните ученици: 
1. Във всеки клас се назначават от класния ръководител по реда на номерата по двама дежурни 
ученици, в рамките на една учебна седмица. Дежурните ученици са длъжни: 
1.1. При изпълнение на своите задължения да търсят съдействието на класния ръководител, 
дежурните учители и своите съученици. 
1.2. Да идват на училище 10 минути преди започване на учебните занятия. 
1.3. Да уведомяват главния учител и дежурните учители за нередностите, установени в 
класната стая преди започването на учебните занятия. 
1.4. Да съблюдават за спазване на реда в класната стая през междучасията и за опазване на 
материално-техническата база. . 
1.5 В междучасията да проветряват класната стая, да следят за чистотата и да почистват 
черната дъска. 
1.6. Да съобщават в началото на часа отсъстващите от класа на съответния учител. 
1.7 Своевременно да уведомяват класния ръководител или дежурния учител за нанесени щети 
на училищното имущество. 



1.8 След завършването на последния учебен час да докладват на дежурния учител за 
състоянието на материално-техническата база в класната стая след завършването на учебния 
процес. 
1.9 3а неизпълнение на задълженията си дежурните ученици носят отговорност по чл.26. 
Чл. 24. Учениците имат право: 
1. Да правят уместни и мотивирани предложения, отнасящи се до учебно-възпитателната 
работа и учебно-материалната база в гимназията. 
2. Да поставят по-високи изисквания за качеството на учебния процес по отделните предмети. 
3. Да правят предложения за извънкласни мероприятия, имащи за цел задоволяване културните 
интереси на учениците и подобряване на санитарно-хигиенните условия за учебен труд. 
4. Чрез своите представители в училищния съвет да получават точна и изчерпателна 
информация за учебно-възпитателната работа в гимназията и финансовите разходи по сметка 
на Училищния съвет. 
5. Да ползват аудио-визуалната техника за учебни цели. 
6.Да ползват ксерокопирната техника. 
7. Да бъдат предлагани от училището за социални помощи, стипендии, награди. 
8. Да представят училището на олимпиади, културни и спортни мероприятия, имащи за цел 
повишаване в образователната подготовка на учениците и утвърждаване авторитета на 
училището. 
9. Да ползват безплатно училищната материално - техническа база в учебно, както и в извън 
учебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на 
училището. 
10. Да получават от учителите консултации при организиране на самостоятелната си 
подготовка. 
11. Да участва, включително с присъствието на родител при решаване на въпроси засягащи 
неговите права и интереси. 
Чл. 25. Учениците нямат право: 
1. Да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини. Отсъствието на учениците от 
учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. 
2. Да участват в хазартни игри, да пушат, да употребяват наркотични средства и алкохол. 
3. Да носят хладни огнестрелни оръжия в училище и да застрашават живота и здравето на 
другите ученици. Да внасят и/или използват пиротехнически средства и други подобни. 
4. Да накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя и да създават пречки 
при изпълнение на служебните му задължения. 
5. Да унижават личното достойнство на съучениците си, да прилагат физическо и психическо 
насилие върху тях. 
6. Да ползват мобилен телефон по време на учебните часове без разрешение на учител. 
Чл. 26. Дисциплинарни наказания на учениците: 
/1/. 3а неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и ПП3НП, ученикът се 
наказва със: 
1. забележка; 
2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време. 
3. предупреждение за преместване в друго училище. 
4. преместване в друго училище. 
5. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение-за ученици навършили 16 
години. 
/2/ Наказанията по ал. /1/, т. 1 се налагат със заповед на директора по предложение на класния 
ръководител, а наказанията ал. /1/,  т. 2 ,  3, 4и т.5 - със заповед на директора по решение на 
ПС. 
/3/ Преди налагане на наказанията по ал. /1/, т. 2- 5 класният ръководител е длъжен да уведоми 
родителя или настойника на ученика и Дирекция "Социално подпомагане" за извършеното 
нарушение. 
/4/ Директорът е длъжен преди налагане на наказанието по ал. /1/, т. 3,4 и т. 5 да изслуша 
ученика и да провери фактите и обстоятелствата свързани с нарушението. 



/5/ Наказанието по ал. /1/, т. 4 се налага като крайна мярка при тежки нарушения и/или за 
допуснати 15 неизвинени отсъствия. ПС обсъжда доклада на класния ръководител за 
извършеното нарушение и изслушва ученика. На заседанието на ПС може да присъства и 
родителят или настойникът на ученика, ученик-защитник, представител на Дирекция 
"Социално подпомагане". 
 /6/.Дейностите в полза на училището по ал./1/,т.2  се регламентират както следва: грижи за 
цветята; работа в библиотеката; почистване на класната стая (чинове, цокли, врати, под) ; 
почистване района на училището. Наказанията  по ал. /1/,т. 2 могат да се полагат нееднократно. 
На заседанието на ПС се решава за срока на наказанието, в рамките на който ще се полага този 
труд в полза на училището. Тези дейности ще бъдат определяни съобразно тежестта на 
нарушението, личностните особености на ученика и възможностите на училището. 
/7/ Срокът на наказанието по ал./1/,т.2 се определя с решение на ПС. Неизпълнението в срок 
или изпълнение по неприемлив начин може да доведе до допълнително налагане на същата 
санкция. 
/8/ Срокът на наказанието по алинея ал./1/,т.1 и 4 е до края на учебната година,а по т.2, 3 и 5 се 
определя в заповедта за налагането му. 
/9/ Наказанието по ал. /1/, т. 4 и 5 влиза в сила веднага или от началото на следващата учебна 
година, в случай че е наложено до 30 учебни дни преди края на учебната година. 
/10/ Наказанията по ал. /1/ се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа. Те се 
заличават с изтичане на определения срок. 
/11/ Директорът при налагане на наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 
изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелставата, свързани с конкретното 
нарушение, а при останалите случаи – изслушването става от педагогическия съвет. Всеки 
класен ръководител уведомява ученика за датата, мястото и часа на заседанието на 
Педагогическия съвет, като писмено изисква той да декларира, че е уведомен. Ученикът 
попълва декларация, че е запознат за провеждането на Педагогическия съвет, на който ще бъде 
предложен за наказание, основанието за наказание, както и че е запознат с правта си. За 
изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат 
изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици. 
/12/ Когато ученикът се яви с облекло или във вид непододходящ за училище (къси 
панталонки, пола 20см над коляното, прекалено разголени връхни дрехи, джапанки, бански, 
нетрезвен вид, неконтактен вид, той се отстранява до отпадане на основанието – до два 
астрономически часа. Отсртаняването от училище да стане до два астрономически часа за 
коригиране на обстоятелствата по нарушението. 
     /13/Когато ученикът пречи на учителя и/или съучениците си се отстранява до края на 
учебния час. Ученикът отива при директор, пом. директор или главен учител, където се 
извършва консултантска и индивидуална работа с изгонения ученик от директор, пом. 
директор или гл. учител, а при отсъствието им при учител, който е в учителската стая. 
Дежурният на вход не допуска ученик да напусне сградата по време на учебен час, а го води 
при директор, пом. директор, гл. учител или учител, който е в учителската стая. 
/14/ Наказанията по ал. /1/ могат да се налагат на ученика и за допуснати неизвинени 
отсъствия: 
1. забележка - за допуснати 5 неизвинени отсъствия; 
2. предупреждение за преместване в друго училище - за допуснати 15 неизвинени отсъствия  
3. наказанията по ал./1/,т.4 и 5 се налагат за допуснати повече от 30 неизвинени отсъствия (с 
изключение на ученик от последния прогимназиален клас). 
/15/ При доказана вина за нанесени щети на училищното имущество, виновните ученици 
възстановяват загубите в следната последователност: 
1. Домакинът/снабдителят на училището установява размера на сумата, която трябва да 
заплати виновния ученик. 
2. Класният ръководител уведомява родителите и съдейства за изплащането на установената 
сума на домакина. 
3. Домакинът/снабдителят на училището дава разписка за получената сума на виновния 
ученик. След отстраняване на щетите предоставя на класния ръководител фактура или други 
отчетни документи за изразходваните средства. 



4. Класният ръководител съхранява тези документи до края на курса на обучение на ученика, 
като информира съвета на класа за изразходваната сума. 
     /16/ Мярката намаляване на поведението, е както следва: 

 Примерно – спазване на ППЗНП и Правилника за дейността на училището ; 
 Добро – допуснати от 10 до 15 неизвинени отсътвия, поведение уронващо авторитета 

на институцията и учителите, неетично и нетолерантно отношение към съученици, учители и 
граждани; нарушения на ППЗНП и Правилника за дейността на училището; 

 Незадоволително - допуснати 15 и над 15 неизвинени отсътвия, поведение уронващо 
авторитета на институцията и учителите, неетично и нетолерантно отношение към съученици, 
учители и граждани; нарушения на ППЗНП и Правилника за дейността на училището; 
/17/ Когато ученик допусне три пъти нарушения на ППЗНП и/или Правилник за дейността на 
училището, то те ще се считат за тежки или системни нарушения. 
       /18/ За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 и ал. 5 се определя 
докладчик – класен ръководител или учител, който преподава на ученика. 
/19/ Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5, за срока на мярката се лишава от 
правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в 
представителни прояви от името на училището. 
УЧИТЕЛИ - ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ 
Чл. 27. Обучението в училището се осъществява от учители с висше образование, 
съответстващо на предмета, по който преподават. 
Чл. 28. Учителите са длъжни: 
/1/ Да планират и уплътняват максимално учебните часове чрез предвиденото учебно 
съдържание. 
/2/. Да повишават и поддържат на висота  професионалната си подготовка (научна, 
методическа и педагогическа) чрез участие в училищни и извънучилищни квалификационни 
форми. 
/3/. Да работят за създаване на толерантни отношения между учениците вучилището. 
/4/.Да се отнасят с разбиране към личните проблеми на учениците и да съдействат за тяхното 
разрешаване. 
/5/. Да не уронват под никаква форма престижа на колегите си пред ученици,други колеги и 
помощен персонал. 
/6/. Да използват наличната материална база за нуждите на учебния процес. 
/7/ Да нанасят преподадения учебен материал в материалната книга до края на учебния ден. 
/8/. Да водят редовно класните дневници - личен подпис, отсъствия за часа, оценки през срока, 
срочни и годишни оценки. Да работят чисто и прегледно върху училищната документация. 
/9/. Да отбелязват стриктно бележките по дисциплината на учениците и своевременно 
уведомяват класния ръководител, а при необходимост и училищното ръководство. 
/10/. Учителите, допуснали грешка в класния дневник,         правят поправка с червен химикал 
и заверяват при директора с подпис и печат. 
/11/. Да съдействат незабавно на директора и класните ръководители при искане на 
информация за даден ученик или клас. 
/12/. Да провеждат по фиксиран график контролните и класни работи за всеки срок. 
/13/. До края на месеца представят в канцеларията сведение за лекторските часове и 
отсъствията за предходния месец до 5-то число.      
/14/. Да дават консултация в ден и час по график, утвърден от директора на училището 
/15/. Учителите, които организират излети и екскурзии с ученици, информират директора не 
по-късно от 3 дни до провеждането на мероприятието. 
/16/. Неотменно задължение на всеки учител е да работи за утвърждаване авторитета на 
училището както чрез прякото си участие в учебния процес, така и при контакти с други 
обществени институции. 
Чл. 29. Класните ръководители са длъжни: 
1. Да поддържат в определен ред документацията на класа: 
1.1. Лични картони на учениците. 



1.2 Класни дневници - списъчния състав на класа и данните за всеки ученик, програмата за 
деня, предметите с текущи, срочни и годишни оценки в последователността, в която са 
записани в личните картони, ежеседмично прави рекапитулация на отсъствията. 
1.3Съхраняват медицинските бележки в плик до края на учебната година. 
2. Да поддържат при нужда връзка с родителите на ученици, които са нарушили Правилника за 
вътрешния ред или имат проблеми с успеха. 
3. Своевременно писмено да уведомяват родителя или настойника на ученика за допуснатите 
неизвинени отсъствия. 
4. При напускане на ученик удостоверение за преместване се дава, ако не дължи книги на 
библиотеката и няма други задължения към училището. 
5. В края на всяка учебна година да изработват характеристика за всеки ученик от паралелката 
и да я предоставят на родителя срещу подпис. 
6. При завършване на основно и средно образование да изготвят цялостна характеристика на 
ученика. 
7. При преместване на ученик в друго училище да изготвят характеристика. 
Чл. 30. Учителите от училището имат право: 
1. Да членуват в професионални организации. 
2. Да дават мнения и правят предложения за дейността на училището. 
3. Да получават информация за възможностите за повишаване на професионалната си 
квалификация. 
4. Да избират учебници и учебни помагала по съответния учебен предмет. 
5.    Да отстраняват  от час ученици,които пречат на учебния процес. 
Чл. 31.  Учителите от училището нямат право: 
1. Да накърняват човешките и граждански права на учениците, да унижават личното им 
достойнство и да прилагат форми на физическо и психическо насилие върху тях. 
2. Да осъществяват сред учениците политическа и религиозна пропаганда. 
3. Да коментират недобросъвестно с учениците и техните родители целите и учебното 
съдържание по отделните учебни предмети, както и цялостната политика на училището, с 
което дискредитират свои колеги и ръководството на училището. 
4. Да извършват платени образователни услуги на ученици, които се обучават в гимназията 
5. Да събират пари от учениците извън случаите в този правилник. 
6. Да използват мобилен телефон по време на учебните часове. 
Чл. 32. 1 РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УЧИТЕЛИТЕ Е 8 /ОСЕМ/ ЧАСА. В рамките на 
установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училището за: 
1.1. Изпълнение на преподавателската си работа. 
1.2. Участие в ПС, родителски срещи, методически сбирки, консултации с ученици и родители, 
както и за изпълнение на нарежданията на директора. 
1.3. След изпълнението на посочените задължения учителите могат да бъдат извън училище за 
подготовка и самоподготовка на учебния процес. 
2. Всички учители вземат участие в работата на предметните комисии в училището. 
2.1. Дейността на предметните комисии се извършва по утвърден от директора план. 
2.2. Заседанията на предметните комисии се провеждат през последната седмица на всеки 
месец. 
3. Седмични оповестявания: 
3.1. Всеки петък до 16 часа се оповестяват задачите за следващата седмица. 
Чл. 33. Дежурство на учителите: 
1. С оглед опазването на училищното имущество и създаване на ред в училището , учителите 
дежурят по график в междучасията 
2 Дежурният учител: 
2.1. Поема задълженията си 30 минути преди започване на първия учебен час. 
2.2. Координира изпълнението на задълженията на дежурните учители по коридорите. 
2.3. Е длъжен да установи преди започване на учебните занятия отговаря ли материално-
техническата база на санитарно-хигиенните условия и при констатиране на нередности да 
вземе необходимите мерки 



3. Дежурните учители осъществяват реда и дисциплината на учениците в класните стаи, 
коридорите, хранителния блок и санитарните възли през междучасията до биенето на втория 
звънец. 
4. Дежурните учители информират главния учител за отбелязани нарушения на дисциплината, 
липси и повреди. 
 Р А З Д Е Л ІІІ. 
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО  
ДИРЕКТОР – ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 
Чл. 34. Задълженията,правата и отговорностите на Директора се регламентират със ЗНП и 
ППЗНП. 
Чл. 35. Директорът отговаря за поддържане на високо ниво на учебно –възпитателния процес 
като: 

1. Отговаря за подготовката и изпълнението на седмичното учебно разписание. 
2. Отговаря за дисциплината и поведението на учениците, отсъствията и закъсненията. 

Взема мерки или прави предложения за преодоляване на негативни прояви. 
3. Контролира изпълнението на задълженията на учителите. Посещава часовете, прави 

анализи и препоръки по отношение подобряване на методиката на преподаване. 
4. Работи съвместно с ученици и учители за създаване на благоприятна учебна атмосфера 

в училище и преодоляване на възникнали проблеми и противоречия. 
5. Контролира учителите и отговаря за правилното водене на учебната документация. 
6. Ръководи и отговаря за организацията на извънучебните занятия на учениците. 
7. Контактува с Регионалния инспекторат по образованието и отговаря за изпълнение на 

дадените указания и препоръки. 
8. Отговаря за организация и участие на учениците в олимпиади. 
9. Контактува с родителите по повод отговорността им за състоянието и 

поведението на учениците. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 
Чл. 36. Педагогическият съвет на ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" се състои от директора, , 
учителите, педагогически съветник и медицинското лице, обслужващо училището. Работата на 
Педагогическия съвет се ръководи от Директора.  
Чл. 37. Педагогическият съвет се свиква за разглеждане и решаване на основните 
педагогически въпроси: 
1.Обсъжда календарния план за учебни и извънучебни дейности на училището, седмичното 
разписание на учебните часове и годишния план-график за работа на училището. 
2.Обсъжда резултатите от обучението и прави предложения за отстраняване на недостатъците. 
3.Обсъжда случаите с провинения в поведението на учениците и предлага мерки за 
въздействие и промяна. 
4.Обсъжда изискванията и реда за явяване на поправителни, приравнителни и изпити за 
промяна на оценка. 
5. Дава се финансов отчет по делегирания бюджет до 15 число след всяко тримесечие пред 
общо събрание. 
РАЗДЕЛ ІV. ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ  
Чл. 38. /1/ Работното време на канцеларията се определя със заповед на директора в рамките на 
8 - часов работен ден. 
/2/ Работното време на библиотеката се определя със заповед на директора. 
/3/ Работното време на домакина и 3УТС се определя със заповед на директора. 
1 Домакинът на училището, съвместно с класните ръководители, прави в началото и в края на 
всеки учебен срок инвентаризация на имуществото в класните стаи. Установените липси и 
повреди се отстраняват със средства на виновните ученици. 
2 Домакинът осигурява материалното провеждане на всички изпити в гимназията, както и 
училищните тържества и чествания. Учителите правят заявка за доставяне на необходимите 
материали един ден преди това. 
3. Използването на принтерни и копирни услуги се извършва след предварително разрешение 
от директора по установения ред. 



4. Домакинът е длъжен най-късно през първото междучасие да се осведоми от дежурния 
учител за състоянието на МТБ. 
5. 3УТС осигурява аудио-визуалните технически средства при заявка от учителите направена 
един ден преди това. Даването на технически средства става срещу подпис в специално 
заведена за това тетрадка. 
/4/ Прислужниците имат плаващо работно време, което се уточнява от директора по 
предложение на домакина, който осъществява контрол и носи отговорност пред директора. 
1 Прислужниците са в помощ на дежурните учители при установяване на липси и повреди на 
учебната сграда. 
/5/. Работното време на огняря се определя със заповед на директора в рамките на 8-часов 
работен ден. 
1 Огнярят изпълнява заповедите на: директора, пом. директора и домакина на училището 
2 Огнярят носи отговорност за изправността на водната инсталация и котлите в учебно време и 
през зимната ваканция. 
РАЗДЕЛ V. РОДИТЕЛИ 
Чл.39.Родителите имат право: 
    1.Периодично да получават информация за успеха,дисциплината и развитието на децата им . 
    2.Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време. 
    3.Да участват в родителски срещи. 
    4.Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 
    5.Да присъстват при решаване на въпроси засягащи интересите и правата на детето им. 
    6. Да участват в училищното настоятелство. 
Чл.40.Родителите са задължени: 
    1.Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище. 
    2.Да се запознаят срещу подпис с училищния план и правилника за дейността на училището. 
     3.Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид,които не 
съответстват на правилника на училището. 
     4.Да се осведомяват за успеха,дисциплината и развитието на ученика в образователно-
възпитателния процес. 
     5.Да се явяват в училище,когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния 
ръководител или директора. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
       Правилникът на ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" е разработен на основание ЗНП, ПП3НП, 
КТ и други нормативни документи на МОМН и подлежи на промени и допълнения. 
 
 
 


