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П
ПРАВИЛ
ЛНИК ЗА
А ДЕЙН
НОСТТА
А В СУ „ИВАН
Н ВАЗОВ
В"
за учебнат
у
а 2017/2
2018 година
ГЛАВА П
ПЪРВА – ОБЩИ
О
ПО
ОЛОЖЕНИ
ИЯ
Чл. 1. (1) Настоящи
ият правилн
ник опредееля организзацията и реда
р
за проовеждане на
н процесаа
на обучение и възпиттание в учи
илището, кконкретизир
ра правата и задължеенията на уч
чителите и
ученицитее съобразноо Закона заа предучилиищното и училищнот
у
то образоваание.
(2) Правилниккът уреждаа отношениията в проц
цеса на обу
учение и въъзпитание при пълноо
ката личносст.
зачитане и уважениее на човешк
Чл. 2. П
Правилникъ
ът е задъл
лжителен за директтора, замесстник-диреекторите, учителите,,
ученицитее и служиттелите в уч
чилището, както и за всички др
руги лица, които се намират
н
наа
територияята на училлището.
ГЛАВА В
ВТОРА – ОРГАНИЗА
О
АЦИЯ НА
А УЧИЛИЩ
ЩНОТО ОБУЧЕНИ
О
ИЕ
реме
Раздел I - Учебно вр
Чл. 3. Уччебната год
дина е с пр
родължитеелност 12 месеца,
м
катто започваа на 15 сеп
птември. В
случай, чее денят е поочивен, учеебната годиина започваа на първияя следващ рработен деен.
Чл. 4. (1) Учебното време за всички
в
форрми на обу
учение, с иззключениее на самосттоятелната,,
се организзира в учеб
бни сроковее, учебни сседмици, уч
чебни дни и учебни чаасове.
(2) Учебното време за самостоятел
с
лна форма се организзира от учиилището чр
рез изпити
и
и от учени
ика или лиц
цето, което
о се подготввя самостоятелно за тях.
т
Чл. 5. (1) Учебната година
г
вкл
лючва два уучебни срокка.
(2) Продължи
ителността на първия учебен сро
ок е 18 учеб
бни седмицци.
ителността на втория учебен ср
рок се определя със зааповед на министъраа
(3) Продължи
на образоввание и наууката по чл
л. 104, ал. 1 от ЗПОУ.
Чл. 6. Проодължителн
ността на учебната
у
сеедмица е 5 учебни дни
и.
Чл. 7. (1) Учебният ден включва учебнитте часове и почивкитее между тяхх.
лючва не по
о-късно от 19:30 часа.
(2) Учебният ден започвва в 8:00 чааса и прикл
Чл. 8. (1) Учебни дн
ни може даа се опредеелят за неу
учебни или
и неучебнит
ите дни за учебни
у
съсс
заповед наа министърра на образованието и науката.
(2) В случай на
н разместтване на поочивните дн
ни през год
дината на ооснование чл.154, ал..
2 от Кодеккса на труд
да обявенитте почивнии дни са неу
учебни за учениците,
у
съответно обявенитее
работни дни са учебн
ни дни, осввен когато ученицитее са във вак
канция.
(3) В случай на
н извънреедни или ннепредвиден
ни обстояттелства илии за деня на
н честванее
на празни
ика на об
бщината кметът
к
наа общинатта след ув
ведомяванее на начаалника наа
Регионалн
ното управлление на образованиеето може да
д обявява до три учеебни дни заа неучебни
и
в една учеебна годинаа.
(4) Директоръ
ът на учили
ището следд решение на педагоггическия съъвет може да обявяваа
до три уччебни дни в една учеебна годинаа за неучеб
бни, но пр
рисъствении, за което уведомяваа
началникаа на РУО.
Чл. 9. (1) Продължи
ителността на учебнияя час за вси
ички видове подготоввка е:
1. тридесет и пет минутти – І и ІІ кклас;
2. четиридессет минути – в ІІІ и ІV
V клас;
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3. четиридессет и пет ми
инути – в V – ХІІ класс.
(2) Продължи
ителността на учебни
ия час по ал
л. 1, т. 1.-3. се отнасяя и за часа на класа и
за часа за организираане и провееждане на сспортни деейности.
Чл. 10. (1) При неепредвиден
ни и извъннредни обсстоятелстваа продължиителносттаа на всеки
и
же да бъде ннамалена до
д 20 мину
ути от диреектора на училището
у
о
учебен час по чл. 9, ал. 1 мож
със заповеед.
(2) В случаитте и по реда на ал. 1 ддиректорътт може да намалява и продължи
ителносттаа
на самопоодготовкатаа, дейности
ите по интеереси и оттдих и спор
рт при целоодневна ор
рганизацияя
на учебни
ия ден.
(3) В случаитте по ал. 1 и 2 дирректорът увведомява началника
н
на РУО до
д края наа
учебния дден, за коеето се отн
нася намаллението, и създава организацияя за уведо
омяване наа
родителитте и за осиггуряване тр
ранспорт наа пътуващи
ите ученици.
Чл. 11. (1)) След всекки час се оссигурява поочивка на учениците.
у
(2) Почивкитее между уч
чебните чассове са с пр
родължител
лност от 100 до 30 мин
нути.
(3) Директоррът на учи
илището оссигурява за
з ученици
ите поне ед
една почиввка над 200
минути.
(4) Последоваателни учебни часовее може да се
с организират без поочивка меж
жду тях поо
решение н
на педагоги
ическия съввет на училлището по:
1. рразширена,, допълниттелна и проофилиранаа подготовк
ка в гимназ
азиална стеепен, но нее
повече от два послед
дователни учебни
у
часса;
2. ччасовете поо чл. 92, ал.. 1 от ЗПУО
О;
Чл. 12. (11) Учебнитте часове от
о раздел А и Б от уч
чилищния учебен пллан се разп
пределят заа
всяка отдеелна паралеелка за всеки учебен дден от учеб
бната седмица в седм
мично разпи
исание.
(2) Седмичното разписание се разрработва в съответстви
с
ие с изисквванията на министъраа
рждава съсс заповед от директор
ра на училиището не по-късно
п
отт
на здравеоопазванетоо и се утвър
3 дни предди началотто на всеки учебен сроок.
(3) В седмичн
ното разписсание извънн броя на задължител
з
лните учебнни часове се
с включваа
и часа на ккласа.
(4) Учебният час за спор
ртни дейноости се вклю
ючва в седм
мичните раазписания извън
и
брояя
жителните учебни
у
часове съобраазно органи
изацията наа учебния дден, паралеелките или
и
на задълж
групите и спортната база в училище.
Чл. 13. (1)) За опредеелен учебен
н ден диреекторът на училището
о може със заповед даа определи
и
различно оот утвърденото седми
ично разпиисание разп
пределение на учебнитте часове при:
п
1. Раззместване на часове за опредеелени дни по указанние на мин
нистъра наа
образован
нието и наууката и/или
и началникаа на РУО във
в връзка с провежддане на нац
ционални и
регионалн
ни външни оценявани
ия;
2. Раззместване на часовеете във връзка с осигуряване
о
е на замеестване наа
отсъстващ
щи учители;
3. Нееобходимосст от провееждане на два
д последо
ователни уучебни часаа по един и
същ учебен предмеет в рамки
ите на учеебния ден, които не са предвиидени в седмичнотоо
ие за провеж
ждане на класни рабооти.
разписани
(2) В заповеедта по ал
л. 1 задъллжително се описваат обстояттелствата, наложили
и
нето на раззлично от седмичнотто разписание разпрееделение нна учебните часове в
определян
учебния ден.
Чл. 14. Нееучебното време
в
вклю
ючва:
1. офи
ициалните празници по
п чл. 154, ал. 1 от КТ
Т;
2. вакканциите;
3. обяявените за неучебни
н
дни
д при услловията и по
п реда на чл.
ч 105, ал.. 1, 3, 4, 5 от
о ЗПУО.
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Чл. 15. Пррез учебнаата година ученицитее ползват есенна, коледна, межддусрочна, пролетна
п
и
лятно вакаанция.
Чл. 16. (11) По врем
ме на учеб
бната годинна в зависи
имост от темите
т
в уучебното съ
ъдържаниее
ученицитее могат оррганизиран
но да посеещават раззлични кул
лтурни и научни ин
нституции,,
прояви и мероприяятия в рам
мките на учебните часове, каато те заллегнат в годишното
г
о
тематичноо разпредееление на съответнните препо
одаватели и директо
торът бъдее писменоо
уведомен една седми
ица преди събитието.
с
(2) За провеж
ждане на ор
рганизираноото посещеение се изи
исква инфоормирано съгласие наа
родителитте/настойни
иците на учениците,
у
което се подава до
о 3 дни прреди събиттието и сее
съхраняваа от учителяя, организи
иращ меропприятието да края на учебната ггодина.
от І до VІІ
Чл. 17. О
Организаци
ията на уч
чебния денн е целодн
невна за учениците
у
V клас и
полудневн
на за учени
иците от VІІІІ до ХІІ кллас.
Чл. 18. У
Училищетоо организи
ира целоднневната ор
рганизацияя, като гррупите се определятт
съобразноо броя на поодадените заявления от родител
лите до 1 сеептември.
Чл. 19. У
Училището разработваа годишна училищнаа програма за целоднневна орган
низация наа
учебния дден, която включва
в
ор
рганизиранеето, разпрееделението и съдържаанието на дейностите
д
е
по самопоодготовка, организира
о
ан отдих и физическа активностт и заниманнията по ин
нтереси.
Чл. 20. Д
Дейностите по само
оподготовкка, организиран отдих и физзическа ак
ктивност и
заниманияята по интеереси се ор
рганизиратт в учебни часове, пр
родължителлността наа които е в
съответстввие с чл. 9,, ал. 1.
Чл. 21. (1) За учениц
ците от І до ІV клас ддейноститее по самопо
одготовка, организиран отдих и
физическаа активносст и заним
манията поо интереси
и се разпр
ределят днневно кактто следва::
самоподгоотовка – 2 учебни часса; организзиран отдих
х и физичееска активнност – 2 уч
чебни часа;;
заниманияя по интерееси – 2 учеб
бни часа.
(2) За ученици
ите от V до
о VІІ клас ддейноститее по самопо
одготовка, организир
ран отдих и
физическаа активносст и заним
манията поо интереси
и се разпр
ределят днневно кактто следва::
самоподгоотовка – 3 учебни часа, организзиран отди
их и физич
ческа активвност – 1 учебен
у
час;;
заниманияя по интерееси – 2 учеб
бни часа.
Чл. 22. (1)) Дейности
ите по оргаанизиран оттдих и физическа активност вкллючват :
1. Органи
изиране и провеждан
п
е на отдих
ха и спорта на ученицците и осъщ
ществяванее
на преход към самоп
подготовкатта.
2. Органи
изиране на обедното ххранене наа ученицитее.
ите по оргганизиран отдих и физическаа активносст се оргаанизират в
(2) Дейности
помещени
ия, различн
ни от тези за дейностиите по само
оподготовка.
Чл. 23. Д
Дейноститее по самоп
подготовка на учениц
ците имат за цел усввояване наа учебнотоо
съдържани
ие, подготоовка на дом
машни, прооектни задания и фор
рмиране наа умения у ученицитее
за самостооятелно плааниране и организира
о
ане на подгготовката си.
с
Чл. 24. Зааниманиятаа по интер
реси се оргганизират в зависимо
ост от желаанията на учениците,
у
,
техните въ
ъзрастови особености
и и възмож
жностите на
н училищеето и могатт да не са свързани
с
с
учебните п
предмети по
п училищн
ния учебенн план.
Раздел III – Освоббождаванее на учен
ници от учебни
у
за
анятия поо учебния
я предметт
физическ
ко възпитание и спор
рт и от учеебния час за
з спортни
и дейности
и
Чл. 25. (1) Ученицитте, за които е против опоказно участието
у
в часовете по спортни
и дейности
и
и в часовеете по физи
ическо възп
питание и сспорт, иматт право да бъдат
б
освоббодени от тях.
т
(2) Видът наа заболяваането и зааключениетто за осво
обождаванее се удосттоверява с
медицинскка експерти
иза.
3
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(3) Въз основва на пред
дставенитее медицинсски докумеенти диреккторът опр
ределя съсс
заповед уччениците, освободени
о
и по здравоословни при
ичини.
(4) В заповеедта по ал
л. 3 се поосочва каккво ще пр
равят ученниците въвв времето,,
определен
но за тези часове.
ч
(5) Директоръ
ът уведомява родителлите на учеениците писсмено за оббстоятелсттвата по ал..
4.
Раздел IІII - Форми на обучени
ие
Чл. 26. Формите на обучеение в уччилището са дневн
на, задочнна, индиви
идуална и
самостояттелна. Обуч
чението в дневна
д
и заадочна форма се орган
низира в пааралелки и групи, а в
останалитте обучениеето се орган
низира за оотделен учееник според чл.111 и чл. 112 от ЗПУО.
Чл. 27. (1)) В задочнаа форма мо
оже да се оббучават сам
мо лица навършили 1 6 години.
(2) Задочната форма на обучение ввключва уч
чебни часове, самостооятелна подготовка и
полагане н
на изпити за определ
ляне на годдишна оценка по учеебните преддмети от училищния
у
я
учебен план.
(3) Обучениетто в задочна форма ссе провежд
да по учил
лищен учеббен план, разработен
р
н
въз основаа на съотвеетния рамко
ов учебен пплан за зад
дочна форм
ма.
Чл. 28. (1) Индиввидуална форма
ф
на обучение се орган
низира за ученици, които поо
здравослоовни причи
ини не моггат да посеещават учи
илище пов
вече от 30 последоваателни дни
и
ки докуменнт.
след предсставяне на медицинск
(2) Индивидууалните учеебни часовве се провееждат в уч
чилището. В случаите по ал. 1,,
когато учченикът нее може даа посещав а училищеето, учебн
ните часовве се оргаанизират в
домашни уусловия.
(3) Директоррът на учи
илището иизготвя и утвърждава индивиддуален учеебен план,,
н по чл. 95 на ЗПУО и ДОС за уучебния плаан.
разработен
(4) За ученици
ите по ал. 1 се осигуррява текущо
о оценяван
не.
Чл. 29. (1)) Самостояятелна форм
ма на обуччение включ
чва самосттоятелна поодготовка и изпити заа
определян
не на годиш
шни оценки
и по учебниите предмеети от училищния учеебен план.
(2)) Заявлението за запи
исване в ссамостоятел
лна форма на обученние се под
дава не по-късно от 220 дни прееди началотто на редоввната изпиттна сесия.
(3) Изпитите по учебни
и предметии от учили
ищния учеб
бен план ссе организи
ират в три
и
сесии съглласно график, както следва:
с
 редовн
на сесия – 07.02. - 06..03.;
 сесия ю
юни – 16.006. - 30.06.;
 сесия а
август - 15..08. - 31.08.
(4) Ако учен
никът е пр
реминал наа самостояятелна фор
рма на обуучение слеед края наа
първия уччебен срок сесиите
с
им
мат следнияя график:
 сесия а
април – 177.04. - 30.04
4.;
 сесия ю
юни – 16.066. - 30.06.;
 сесия а
август - 15..08. - 31.08.;
(5) Ученицитте от 12 клас, самоостоятелна форма на обучениие полагат изпити в
следните ссесии:
 сесия я
януари - 066.01. - 31.01
1.;
 сесия а
април - 03.04. - 21.04
4.;
 сесия ю
юни - 16.066. - 30.06.;
Чл. 30. Учченици, кооито се обу
учават в инндивидуалн
на или само
остоятелнаа форма наа обучение,,
при повтаарянето наа класа се явяват наа изпити саамо по учебните преедмети, по
о които саа
получили оценка „сллаб (2)“ или
и не са се яявили на по
оправителн
ните изпитии.
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Чл. 31. Ж
Желанието за обучен
ние във фоормите на ЗИП, СИ
ИП, избирааеми и фак
култативни
и
часове, прредложени от училищ
щето, се деккларира отт ученика преди
п
края на учебни
ите занятияя
или при ззаписване със заявление до ддиректора, подписано
о от родиттелите. По
о време наа
учебната ггодина учееникът не може
м
да прроменя изб
браните от него ЗИП , СИП, иззбираеми и
факултати
ивни часовее. Заявлени
ията се съхрраняват от директораа и подлежаат на контр
рол.
Раздел IV
V – Оценяв
ване на реззултатите оот обучени
ието на учениците
Чл. 32. (1) Оценяван
нето е проц
цес на устаановяване и измерван
не на постиигнатите реезултати отт
обучениетто и нивотоо на подготтвеност на уучениците за бъдещатта им реалиизация.
(2) Оценяванее се извърш
шва:
1. В процеса на
н обучени
ие.
2. К
Края на клаас или на еттап от степпен на обраазование.
3. П
При завърш
шване на сттепен на оббразование..
(3) Годишнитте и срочн
ните оценкки се оформят въз осснова на ццялостната работа наа
ученика по предметаа през учеб
бния срок и учебната година
г
и нее са среднооаритметич
чни.
(4) По учебн
ните предм
мети, коитоо се изучаават с повече от едиин час сед
дмично, сее
оформя сррочна оцен
нка и се внаася в съотвветната доккументацияя. За учебнните предм
мети, коитоо
се изучаваат по един час
ч седмич
чно, се офоормя само годишна
г
оц
ценка.
(5) Класни рааботи се пр
равят по прредварително определ
лен графикк по българ
рски език и
жди езици (в гимнази
иален етап
п). Ученицците и роди
ителите сее
литературра, математтика и чуж
уведомяваат за тях наай-малко ед
дна седмицца съответн
но след пър
рвия и следд втория сро
ок.
(6) Освен акоо в съответната учеббна програама не е оп
пределено друго, минималниятт
задължитеелен брой текущи
т
изп
питвания ппо учебен предмет
п
ил
ли модули зза всеки уч
чебен срокк
е:
и изпитван
ния по учеббни предмети или мо
одули, изуч
учавани по училищен
н
1. ддве текущи
учебен план с до дваа учебни чааса седмичнно;
2. ттри текущи
и изпитван
ния по учеббни предм
мети или мо
одули, изуучавани по училищен
н
учебен план с 2,5 – 3,5
3 учебни часа
ч
седмиично;
3. четири теекущи изп
питвания ппо учебни
и предмети
и или моддули, изуч
чавани поо
училищен
н учебен пллан с 4 и по
овече учебнни часа седмично.
Чл. 33. (1)) Оценяван
нето се извъ
ършва чрезз текущи иззпитвания и изпити.
(2) Изпитите са:
с
приравнитеелни;
1. п
2. зза определяяне на сроч
чна или годдишна оцен
нка по учеб
бен предметт;
3. зза промяна на оценкатта;
4. зза установяяване степеента на посстигане на компетентн
к
ностите, оппределени в учебнатаа
програма по учебен предмет заа определенн клас;
5. за устаноовяване сттепента наа постиган
не на ком
мпетентносстите, определени с
държавнияя образоввателен стандарт заа общообр
разователнаата подготтовка, с държавния
д
я
общообраазователен стандарт за
з профилиирана подгготовка за определен етап от сттепента наа
ние;
образован
6. ддържавни зрелостни.
з
Чл. 34. (1)) В зависим
мост от оцееняващия ооценяването може да е:
е
я учител;
1. ввътрешно – когато оцеенката се ппоставя от обучаващи
о
2. ввъншно – когато оц
ценката сее поставя от комиси
ия или от лице, раззлично от
обучаващи
ия учител.
(2) В зависи
имост от организаццията и обхвата
о
си
и оценяваннето в пр
роцеса на
училищноото обучени
ие може даа е:
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1. н
националноо – обхващаа ученици от един клас в цялатаа страна;
2. ррегионалноо – обхващ
ща ученицци от един
н клас в рамките
р
наа една или
и няколко
области;
3. уучилищно – обхваща ученици
у
отт един класс в рамкитее на отделнно училищее;
4. ггрупово – обхваща
о
часст или всиччки учениц
ци от една или
и повечее паралелки
и;
5. и
индивидуаллно – за отд
делен учениик.
(3) В края на
н ІV, VІІ и Х класс се провеежда наци
ионално въъншно оцееняване за
установяване степен
нта на посттигане на ккомпетентн
ностите за съответнияя етап, опр
ределени с
държавнияя образоваттелен станд
дарт за общ
щообразоваателната по
одготовка.
(4) Форматътт на националното въъншно оцееняване по ал. 3, учеебните преедмети, по
които то ссе извършвва, както и условиятта и редът за организзацията и ппровеждан
нето му се
определятт с държавн
ния образоввателен стаандарт за оценяването
о
о на резулттатите от об
бучението
на учениц
ците.
Чл. 35. (1)) Оценкатаа съдържа качествен
к
и количестввен показаттел.
(2) Оценките,, които мож
же да се пооставят, са "отличен (6)",
(
"многоо добър (5))", "добър
(4)", "средден (3)", "сллаб (2)".
(3) В случаитте когато количествееният покаазател не се определля като цяяло число,
качествени
ият показаател се опр
ределя прии условиятта на държ
жавния обрразователен
н стандарт
за оценяваането на реезултатите от обучениието на учеениците.
(4) Когато се използваат други кколичествеени показаатели, те ссе приравн
няват към
оценките п
по ал. 2.
(5) Оценките от национ
налното въъншно оцен
няване в кр
рая на VІІ и в края на
н Х клас,
както и оот държаввните зрел
лостни изппити и отт държавни
ия изпит за придоб
биване на
професион
нална кваллификация може да се изразявват само с количестввени показзатели – в
брой точки, без да сее приравнявват към оцценките по ал. 2.
(6) На учениц
ците от I до
о III клас вкключително
о не се поставят колиичествени оценки.
о
ците със специални
с
образоватеелни потреебности, кооито се об
бучават по
(7) На учениц
на програм
ма, се посставят оцен
нки само с качествеен показаттел, които
индивидуаална учебн
може да саа: "постигаа изисквани
ията", "спраавя се" и "ссреща затру
уднения".
(8) Когато се
с установи
и, че ученниците по ал. 7 са постигналли изискваанията на
учебната програма по учебен
н предмет от училищ
щния учебеен план, ссе поставя оценка с
т
учебенн предмет и обучени
ието по инндивидуалн
на учебна
количестввен показаттел и по този
програма се преустан
новява.
Чл. 36. Основните компоненти
к
и на оценяяването, ви
идовете и формите
ф
нна оценяван
не, както и
организац
цията, услоовията и редът заа извършвването му се опредделят с държавния
д
я
образоватеелен станд
дарт за оцен
няването наа резултати
ите от обуч
чението на уучениците.
Раздел V – Завършв
ване на кл
лас, етап и степен на образован
ние
Чл. 37. (1) Ученик завършва
з
успешно кллас, ако имаа годишни оценки наай-малко "ссреден (3)""
по всички учебни предмети
и или моддули, пред
двидени в училищнния учебен
н план заа
съответни
ия клас в зад
дължителн
ните и в изббираемите учебни чассове.
(2) Ученик, успешно завършил определеен клас, продължава
п
а обучени
ието си в
следващияя клас.
(3) Ученик в началния етап на оосновно об
бразование продължаава обучен
нието си в
следващияя клас незаависимо отт годишнитте си оценкки по изуч
чаваните уччебни пред
дмети, ако
се обучаваа в дневна, индивидуаална, самосстоятелна, дистанцио
онна или коомбиниран
на форма и
неговата възраст е съответнаата за тозии клас или
и я надхвъ
ърля, но с не повеч
че от три
години.
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Чл. 38. (11) Ученик, който има годишнаа оценка "сслаб (2)" по
п учебен предмет или модул,
полага изп
пит за пром
мяна на оц
ценката по учебния предмет
п
или
и модул прри условияя и по ред,
определен
ни с държ
жавния об
бразователеен стандар
рт за оцееняването на резулттатите от
обучениетто на учени
иците.
(2) В случаитте по ал. 1 ученик,
у
коойто не се е явил или не е полож
жил успеш
шно изпита
за промян
на на оценката, повтар
ря класа.
Чл. 39. (1) Ученици
ите от I до ІІІ
І клас вкллючително
о, които не са усвоилии компетен
нтностите,
заложени в учебнатаа програма за съответтния клас, както
к
и учеениците от ІV клас, които
к
имат
годишна ооценка "сллаб (2)" по учебен прредмет, не полагат изпити
и
за ппромяна наа оценката
и не поввтарят клааса, ако са
с се обуучавали в дневна, индивидуал
и
лна, самосстоятелна,
дистанциоонна или комбинира
к
ана форма и възрасттта им е съ
ъответнатаа за този клас
к
или я
надхвърляя, но с не повече от тр
ри години.
(2) За учени
иците по ал. 1, с изключени
ие на тези
и, които са се обу
учавали в
самостояттелна форм
ма, задълж
жително се организир
ра допълни
ително обуучение по време на
лятната вааканция прри условия и по ред, оопределени
и със заповед на дирекктора на уч
чилището.
При необхходимост допълнител
д
лното обуччение можее да продъл
лжи и презз следващаата учебна
година.
Чл. 40. Учченик от XII
X клас, ко
ойто има ггодишна оц
ценка "слаб
б (2)" по еедин или по
п няколко
учебни прредмета или
и модула и не се е явиил или не е положил успешно иизпити за промяна на
оценката, не повтарря класа. Той
Т може дда се явяваа на изпитти за промяяна на оцеенката без
ограничен
ния на брооя изпитни
и сесии ппри услови
ия и по ред,
р
опредделени с държавния
д
образоватеелен станд
дарт за оцен
няване на ррезултатитее от обучен
нието на уччениците.
Чл. 41. (1)) Ученик съ
ъс специал
лни образоввателни поттребности не повтаряя класа.
(2) За обучен
нието на уч
ченик със специални
и образователни потрребности, к ойто имаа
п учебен предмет, по преценка на еккипа за по
одкрепа заа
годишна оценка "слаб (2)" по
д се разр
работва инндивидуал
лна учебнаа
личностноо развитиее в следвващия клаас може да
програма п
по съответтния учебен
н предмет.
(3) В случаитте по ал. 2,
2 когато зза ученикаа не е разр
работена инндивидуална учебна
програма по учебни
ия предметт, по койтоо има оцеенка "слаб (2)", през следващаата учебна
година той
й полага иззпит за про
омяна на оцценката по този учебеен предмет..
Чл. 42. У
Ученик, кой
йто е в сам
мостоятелнна форма, при повтар
ряне на клласа се обу
учава и се
явява на и
изпити самоо по учебни
ите предмеети или мод
дули, по ко
оито има оцценка "слаб
б (2)".
Чл. 43. (1)) На учени
иците, завър
ршили обуучението си
и в I, II и III клас, се ииздава удосстоверениее
за завършеен клас.
(2) Извън слуучаите по ал.
а 1 завърш
шено обуч
чение в опр
ределен клаас се удосттоверява с
ученическка книжка.
Чл. 44. (1)) Ученици
ите, завърш
шили обуччението си в IV клаас, получавват удостовверение за
завършен начален еттап на осно
овно образоование.
(2) Докумен
нтът по ал.
а
1 давва право на прод
дължаване на обуч
чението в
прогимназзиалния етаап на основвно образо вание.
Чл. 45. (1) Учениц
ците, завър
ршили успеешно VІІ клас, прид
добиват оссновно обр
разование,
което се уудостоверявва със свид
детелство зза основно образование. Свидеттелството дава
д
право
за продълж
жаване на обучението в следващ
щата степеен на образование, каккто и на об
бучение за
придобиваане на проф
фесионалнаа квалификкация.
(2) Ученицитте по чл. 34, ал. 7, завършили
и обучението си в V
VII клас, получават
удостоверрение за заавършен VІІІ клас, кооето им давва право да
д продълж
жат обучен
нието си в
VІІІ клас и на професионално обучение.
о
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Чл. 46. (11) Ученици
ите, завърш
шили успеш
шно Х клаас, получават удостовверение за завършен
първи гим
мназиален етап на средно оббразованиее, което им
и дава прраво да продължат
п
обучениетто си във втори ги
имназиаленн етап на средно образовани
о
ие и на об
бучение за
придобиваане на проф
фесионалнаа квалификкация.
(2) Ученицитте по чл. 34, ал. 7,, завършил
ли обучени
ието си в X клас, получават
удостоверрение за заввършен Х клас, коетто им дава право да продължат
обучениетто си в ХІ
п
клас и на п
професион
нално обучеение.
Чл. 47. ((1) Учениц
ците, успеш
шно завърш
шили ХІІ клас, стават зрелосттници и пр
ридобиват
право да ссе явят на държавни
д
зрелостни иизпити.
(2) Зрелостн
ниците, об
бучавани по учили
ищен учебен план,, който осигурява
профилирана подгоотовка, при
идобиват средно об
бразованиее след усппешно пол
лагане на
ия предметт Българскки език и литература
л
задължитеелен държаавен зрелосстен изпитт по учебни
и на задъллжителен държавен
д
зр
релостен иззпит по про
офилиращ учебен преедмет.
Чл. 48. П
Придобиваането на средно
с
обрразование се удосто
оверява с диплома за
з средно
образован
ние, в коятто се вписва и общ
щият успех
х. Диплом
мата за среедно образзование е
окончателлна и даваа право за продълж
жаване на образован
нието илии за профеесионално
обучение.
Чл. 49. (1) Задължиттелният държавен зреелостен изп
пит по учеб
бния предм
мет Българсски език и
литературра се полагаа върху учебно съдърржание, изу
учавано в задължител
з
лните учеб
бни часове
във вторияя гимназиаален етап на средно оббразованиее.
(2) Вторият задължител
з
лен държаввен зрелосстен изпит по чл. 1322, ал. 2 отт ЗПУО се
полага поо учебен предмет, иззбран от уученика изм
между учеебните преедмети Чуж
жд език –
английски
и, френски,, немски, италиански
и
и, испански
и или руск
ки, Матемаатика, Инф
форматика,
Информац
ционни теххнологии, Физика
Ф
и асстрономия,, Биология и здравно образование, Химия
и опазван
не на окколната ср
реда, Истоория и цивилизаци
ц
и, Геограафия и икономика,
Предприем
мачество, Музика, Изобразите
И
елно изкусство и Фи
илософия, ако учени
икът го е
изучавал в избираеемите учеб
бни часовее като пр
рофилиращ учебен ппредмет въ
ъв втория
н средно образованиие. Държаввният зрел
лостен изппит се пол
лага върху
гимназиаллен етап на
учебното ссъдържани
ие от задълж
жителните модули наа профилир
ращия учеббен предметт.
Чл. 50. (1) По свое желание
ж
зр
релостникътт може да положи
п
и до
д два допъълнителни държавни
зрелостни
и изпита по
п избрани
и от негоо учебни предмети измежду учебните предмети
Български
и език и литератураа, Чужд еезик – ангглийски, френски,
ф
ннемски, итталиански,
испански или руски, Матемаатика, Инф
формацион
нни технол
логии, Физзика и астрономия,
Биология и здравн
но образоввание, Хим
мия и опазване на околнатаа среда, История
И
и
цивилизац
ции, Геограафия и икон
номика и Ф
Философияя.
(2) В случай че избран
ният учебеен предметт по ал. 1 е изучавван от учен
ника като
профилиращ, държаавният зреелостен иззпит се полага
п
вър
рху учебноото съдър
ржание от
задължитеелните моодули на профилира
п
ащия учеб
бен предмеет, изучаввано в изб
бираемите
учебни часове във вттория гимн
назиален еттап на средн
но образование.
(3) В случай че избран
ният учебенн предмет по ал. 1 не
н е изучавван от учееника като
профилиращ, държ
жавният зр
релостен иизпит се полага върху
в
учеебното съд
държание,
изучаваноо в задължи
ителните уч
чебни часовве в среднаата степен на образоввание.
(4) Зрелостни
икът можее да полоожи допъл
лнителен държавен
д
ззрелостен изпит по
предмет Бъ
ългарски еззик и литеература сам
мо ако е изучавал уччебния преедмет като
учебния п
профилиращ. Държ
жавният зрелостен иизпит се полага
п
вър
рху учебноото съдър
ржание от
задължитеелните мод
дули на про
офилиращиия учебен предмет.
п
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(5) Освен слуучаите по ал.
а 4 допъллнителен държавен
д
зрелостен
з
иизпит не може
м
да се
полага поо учебен предмет,
п
по
п който ззрелостниккът е поло
ожил задъл
ължителен държавен
зрелостен изпит.
(6) Допълнителен държаавен зрелоостен изпитт по учебни
ия предметт Чужд език може да
се положи
и и по чужд
д език, раззличен от ппосоченитее в ал. 1, ак
ко съгласноо училищн
ния учебен
план учен
никът е иззучавал съответния ччужд езикк в първия гимназиал
ален етап на
н средно
образован
ние и като профилир
ращ учебенн предмет във вторияя гимназиаален етап на средно
образован
ние.
Чл. 51. Уччениците не
н може даа повтарят успешно завършен
з
клас
к
и повтторно да пр
ридобиват
образован
ние от една и съща стеепен в училлищата, освен в случааите, предввидени в но
ормативен
акт.
Чл. 52. Уссловията и редът за завършванее на опредеелен клас и определенн етап от сттепента на
образован
ние и за преминаван
не в следваащ клас или
и
етап отт степентаа на образование се
определятт най-късноо до начало
ото на съоттветната учебна годин
на на съотвветния класс или етап.
Чл. 53. (11) Изискваанията към
м съдържаннието на документит
д
те за завърршен клас, етап или
степен н
на образоввание се определяят с дър
ржавния образоватеелен стан
ндарт за
информац
цията и доккументите.
(2) Министъррът на образованиетоо и наукатаа организи
ира създаваането и во
оденето на
информац
ционен реггистър за документиите за завършено основно
о
ообразование, средно
образован
ние и/или сттепен на пр
рофесионаллна квалиф
фикация.
Раздел VІІ – План-прием. Постъпване и преместване на учееници
Чл. 54. ((1) Учени
иците посстъпват в СУ „И
Иван Вазо
ов“ на меестата, опр
ределени с
училищни
ия и с държ
жавния план
н-прием.
(2) Училищни
ият план-пр
рием опредделя броя на
н местата, на които уучениците постъпват
в първия от класовеете на начаалния и/илии на проги
имназиални
ия етап. Тоози брой може
м
да се
променя оот директорра в следващите класоове в съотвветствие с реално
р
запиисаните ученици.
(3) Държавният план-прием опрределя бр
роя на меестата, на които сее приемат
ученицитее в паралеллките за профилиранаа и професи
ионална по
одготовка в СУ „Иван
н Вазов“ –
VІІІ клас;
Чл. 55. (11) Училищ
щният план
н-прием сее определяя преди наачалото наа учебнатаа година отт
директораа на училищ
щето при условията
у
и по реда на държав
вния образзователен стандарт
с
заа
организац
цията на дейностите
д
щното образование и при спаазване на държавнияя
в училищ
образоватеелен стан
ндарт за физическат
ф
та среда и информ
мационнотто и библ
лиотечнотоо
осигуряваане на деттските граадини, учиилищата и центровете за поддкрепа за личностноо
развитие.
(2) Държавни
ият план-п
прием се уутвърждаваа за всяка учебна годдина със заповед
з
наа
началникаа на регион
налното уп
правление на образовванието
Чл. 56. (1) Приеманеето на учен
ниците в V
VIII клас в СУ
С „Иван Вазов“
В
се иизвършва въз
в основа
на резултаатите от наационалнотто външно ооценяване.
(2) Ученицитте със сп
пециални ообразоватеелни потребности, ккоито са получили
удостоверрение за заввършен VIII клас, мож
же да продъ
ължат обуч
чението си в следващ клас след
насочванее от регион
налния центтър за подккрепа на процеса на приобщаваащото обраазование в
СУ „Иван Вазов“ при
и условия и по ред, оопределени
и с държавния образоователен сттандарт за
приобщавващото образование.
Чл. 57. У
Условията и редът заа приеманее и премесстване на учениците
у
от І до ХІІ
Х клас се
определятт с държаавния обр
разователенн стандарт за оргаанизациятаа на дейн
ностите в
училищноото образоввание.
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Чл. 58. (11) При прееместванетто си ученниците от І до VІІ клас вклю
ючително не
н полагат
приравниттелни изпи
ити.
(2) При прем
местването
о си ученииците от VІІІ
V
до ХІІ клас вкключително полагат
приравниттелни изпи
ити, когато
о училищнните учебн
ни планове на приеемащото уч
чилище и
училището, от коетоо ученикът се преместтва, са разр
работени въ
ъз основа нна различни
и рамкови
или типовви учебни планове.
п
ГЛАВА Ч
ЧЕТВЪРТА
А - ПРАВА
А , ЗАДЪЛ
ЛЖЕНИЯ, НАКАЗАН
НИЯ
Раздел I - Права и задължени
з
ия на учени
иците
Чл. 59. (1)) Ученицитте имат слеедните правва:
1. дда бъдат об
бучавани и възпитаванни в здраво
ословна, безопасна и ссигурна среда;
2. дда бъдат зач
читани като активни уучастници в образоваателния прооцес;
3. дда избират профила
п
и професиятта;
4. дда избиратт между уч
чебните прредмети ил
ли модули, предложен
ени от учил
лището за
изучаванее в избираем
мите и във факултатиивните учеб
бни часове;;
5. дда получаваат библиотечно-инфоормационно
о обслужваане;
6. да получ
чават инф
формация относно обучението, възпиттанието, правата
п
и
задължени
ията си;
7. дда получаваат обща и допълнител
д
лна подкрепа за лично
остно развиитие;
8. дда бъдат ин
нформиран
ни и консул
ултирани въ
ъв връзка с избора наа образоваание и/или
професия;;
9. дда участватт в проектни дейностии;
10. да дават мнения и предлож
жения за училищнит
у
те дейностти, включи
ително за
избираем
мите и за фаакултативн
ните учебнии часове;
11. чрез форм
мите на ученическо
у
самоупраавление да участват в обсъждаането при
решаванее на въпрроси, засяггащи училлищния живот
ж
и уч
чилищнатаа общностт, в т. ч.
училищн
ния учебен план;
12. да полуучават съ
ъдействие от учили
ището и от органните на местното
самоупраавление прри изразяваане на мненнието си по въпроси,, които пряяко ги засяягат, както
и при учаастие в живвота на общ
щността;
13. да бъдат поощрявани
п
и с моралнии и материални награади.
(2) Ученицитте участватт в училиищния живвот и в организациоонното раззвитие на
училището чрез раззлични фо
орми на уученическо самоупраавление наа ниво пар
ралелка и
и с правилн
ника на учиилището по предложеение на учеениците.
училище, определени
(3) Ученицитее имат прааво да полуучават стип
пендии при
и условия и по ред, определени
о
и
от Министтерския съввет.
Чл. 60. (1)) Ученикътт може да отсъства
о
отт училище по уважителни причиини:
1. при представян
не на меддицинско удостовереение, завеерено от родител
р
и
медицинскки специаллист в учи
илището илли на доку
умент от спортен клууб, в който членува,,
заверен отт родител и директора;
2. с увед
домление от
о родител за срок до
о три дни в една учебнна година;
3. от ди
иректора по
п молба нна родител
л за срок до седем дни за ед
дна учебнаа
година.
(2) Документтите по т. 1 и т. 2 отт предходн
ната алинеяя се предсставят в дееня, когатоо
ученикът идва на училище след отсъствиието си.
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(3) Броят наа извинените и на неизвинеените отсъ
ъствията нна всеки ученик
у
сее
отбелязватт ежедневн
но в дневника и се наанасят в уч
ченическатта книжка един път месечно
м
отт
класния ръ
ъководителл.
Чл. 61. (1)) Ученицитте имат слеедните задъължения:
1. дда присъствват и да учаастват в уччебните чассове и занимания;
2. дда съхранявват авториттета на учиилището и училищната общностт и да допр
ринасят за
развитие н
на добрите традиции;
3. дда зачитат правата, честта
ч
и ддостойнство
ото на дру
угите, кактто и да нее прилагат
физическоо и психичееско насили
ие;
4. да се явяваа в училищ
ще с облеклло и във ви
ид, които съ
ъответстват
ат на полож
жението муу
на ученикк и на добри
ите нрави (да
( не идваа на училищ
ще с къси панталонки
п
и, къси пол
ли - повечее
от 15-20 ссм. над колляното, късси и прозррачни блузи
и, дълбоки
и деколтетаа, джапанки, вечерни
и
тоалети, ттежък гри
им и обемен пиърсиинг); да но
оси утвърд
дените отлличителни знаци наа
училището в предви
идените сл
лучаи и сввоевременн
но да се снабдява с всеки новв утвърден
н
елемент;
5. ссе явява в часовете
ч
по
о физическоо възпитан
ние с устано
овеното игррално облеекло;
6. дда не участват в хазартни игрии, да не уп
потребяватт тютюн и тютюневи
и изделия,
алкохол и наркотичн
ни вещества;
7. дда не носяят оръжие,, както и други предмети, кои
ито са изтточник на повишена
опасност;
8. дда носят ученическатаа си лична ккарта в учи
илище и извън него;
9. да предсставят на своите рродителитее и на педагогиче
п
еските спеециалисти
ученическката си кни
ижка и белеежника за ккореспондеенция;
10. да спазватт правилатаа за поведенние в парал
лелката и в училищетто;
ка за дейноостта на институциятаа;
11. да спазватт правилник
препятстватт със своетто поведен
ние и постъ
ъпки нормаалното про
отичане на
12. да не възп
учебните ччасове;
13. да не изпоолзват моби
илните си ттелефони по
п време наа учебните ччасове;
14. да опазва материално
м
о техничесската база и възстанов
вява нанесеените от неего
материали
и щети.
Чл. 62. (1)) Ученик е този, койтто е записанн в училищ
ще за обучение за завъършване наа клас.
(2) Ученик се отписва отт училищетто, когато:
1. ссе премествва в друго училище;
у
2. ссе обучава в дневна, форма и нне е посещ
щавал учили
ище по неууважителни
и причини
за период,, по-дълъг от
о два месееца;
3. ссе обучава в самостояятелна форрма и не сее е явил даа положи съъответнитее изпити в
три поредн
ни сесии.
(3) В случаитее по ал. 2, т. 2 и 3, коогато учени
икът е в зад
дължителнна училищн
на възраст,
директоръ
ът на училлището увеедомява съъответната общинскаа или райоонна админ
нистрация,
регионалн
ното управлление на об
бразованиеето и органи
ите за закр
рила на детеето.
Раздел II – Подкреп
па за личностно разв
витие на уч
чениците
Чл. 63. (1)) СУ „Иван
н Вазов“ им
ма етичен ккодекс на училищната
у
а общност.
(2) Етичният кодекс
к
е пу
убликуван на интернеет страницаата на училлището.
Чл. 64. (1) На учени
иците в СУ
У „Иван Ваззов“ се преедоставя по
одкрепа за личностно
о развитие,
дходяща фи
изическа, ппсихологич
ческа и со
оциална срреда за раззвиване на
която осигурява под
способносстите и уменията им.
1
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(2) Подкрепатта за личн
ностно разввитие се пр
рилага в съ
ъответствиие с индивидуалните
образоватеелни потреебности на всеки ученник.
(3) За реализи
иране на об
бщата и доопълнителн
ната подкреепа в СУ „И
„Иван Вазов“ работятт
екип от пеедагогическки специал
листи, съвм
местно с психолог, ло
огопед и рессурсни учи
ители.
Чл. 65 (1) Допълнителната под
дкрепа за лиичностно развитие
р
в СУ
С „Иван В
Вазов“ включва:
1. рработа с детте и ученик
к по конкреетен случай
й;
2. психо-соци
иална рех
хабилитациия, рехабилитация на
н слуха и говора, зрителна
рехабили
итация, реехабилитац
ция на ккомуникати
ивните наарушения и при физически
ф
увреждан
ния;
3. оосигуряван
не на достъпна архитеектурна, об
бща и специализиранаа подкрепяяща среда,
техничесски средствва, специализирано ооборудванее, дидакти
ически маттериали, меетодики и
специали
исти;
4. п
предоставяяне на обу
учение по специални
ите учебни
и предметии за учени
иците със
сензорни
и увреждания;
5. рресурсно поодпомаганее.
(2) Допълнитеелната под
дкрепа за личностно
о развитиее се предооставя на ученици:
1. ссъс специаллни образоввателни поотребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът и формите
ф
наа обучение , както и конкретнит
к
те дейностии за допълнителната
подкрепа за личносттно развиттие се опрееделят с план за под
дкрепа на ддетето или
и ученика.
Планът заа подкрепаа за децата и ученициите по ал. 2, т. 1 опр
ределя и ччасовете заа ресурсно
подпомагаане.
Чл. 66 (1) Допъллнителнатаа подкреппа се преедоставя въз
в
основ а на оцеенката на
индивидуаалните поттребности, която се иззвършва отт екип за по
одкрепа заа личностно
о развитие
в училищеето.
(2)) Екипът заа подкрепа за личносттно развити
ие се създаава със запоовед на дир
ректора за
определен
но дете или
и ученик.
(3) В състава на екипа за
з подкреппа за лично
остно разви
итие задълж
жително сее включва
психолог, логопед и ресурсни учители.
у
(4) Екипът за подкрепа за личносттно развити
ие работи съвместно с родителите, а при
необходим
мост и с регионалн
ните центррове за по
одкрепа заа процеса на приобщаващото
образован
ние и/или с центроветее за подкреепа за личн
ностно разв
витие.
(5) Екипът за подкрепа за
з личностнно развитие в СУ „Ив
ван Вазов“::
1. и
идентифиц
цира силните страни на детето или учени
ика, затруддненията, свързани
с
с
развитиетоо, обучението и повед
дението муу, както и причините
п
за
з тяхното възникван
не;
2. и
извършва оценка
о
на индивидуаллните потреебности на детето илии ученика;
3. и
изготвя и рееализира план за подккрепа;
4. и
извършва наблюдение
н
е и оценка зза развитиее на всеки конкретен случай;
5. и
изпълнява и други функции,
ф
прредвидени в държавн
ния образоователен сттандарт за
приобщавващото образование.
Чл. 67. Гррижата за здравето се осигуряява чрез гаарантиранее на достъпп на учени
иците доо
медицинскко обслуж
жване и програмии за здр
равно обр
разование и за здр
равословен
н
начин на ж
живот.
Чл. 68. (1)) Ученицитте се поощр
ряват с моррални и с материални
м
и награди зза високи постиженияя
в образоваателната дейност,
д
в заниманият
з
та по интеереси и за приноса им
м към разввитието наа
2
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училищнаата общност при условия и по реед, определ
лени с държ
жавния обрразователен стандартт
за приобщ
щаващото образование
о
е.
(2) Директоръ
ът след реш
шение на ппедагогичееския съветт със заповвед може да
д учредяваа
награди заа децата и учениците.
у
Чл. 69. В СУ „Иван Вазов“ се осъществяв
о
ват дейноссти по прев
венция на ттормоза и насилието,
н
,
п
то поведенние, които са
с израз наа
както и деейности за мотивацияя и преодолляване на проблемнот
общата вооля и на кооординирани
ите усилияя на всички
и участници
и в образоввателния пр
роцес.
Раздел IІII - Санкци
ии на учени
иците
Чл. 70 (1)) За неизпъ
ълнение на задължениията, опред
делени в то
ози правилнник, след изчерпване
и
е
на останаалите механ
низми за въздействи
в
ие върху вътрешната мотивациия и за прееодоляванее
на проблемното повеедение на учениците
у
може да сее налагат сл
ледните саннкции:
1. „ззабележка“ – за:
а) 5 н
неизвинени
и отсъствияя;
б) ввнасяне наа вещи, опасни
о
за здравето и животаа на ученниците, учителите и
служители
ите;
в) си
истемно явяяване без учебни
у
пом
магала и дом
машни работи;
г) ррегистриран
ни над 3 забележкки в дневн
ника отно
осно несерриозно повведение и
отношени
ие в процесаа на обучен
ние;
д) прротивообществени пр
рояви и друуги нарушеения на праавно-етичниите норми;
е) пооведение, което
к
е нар
рушение нна установеения ред при
п провеж
ждане на ек
кскурзии с
учебна целл;
ж) п
пързаляне по
п парапетти, надвесвване от пр
розорци, оп
пасни игрии със снеж
жни топки,,
хазарт, иггри и проояви, застр
рашаващи живота и здравето
о на ученниците в района
р
наа
училището.
2. „
„преместваане в друга
а паралелкаа в същото училище“ – за:
а) 7 неизвинен
ни отсъстввия;
б) ввъзпрепятсстване на уч
чебния прооцес;
в) уупотреба на алкохол.
3. „
„предупреж
ждение за премества
п
ане в друго училище“
у
– за:
а) 110 неизвинени отсъсттвия;
б) увреждан
не на уч
чилищнатаа материаално-технич
ческа базза и на учебнатаа
документаация;
в) ссистемно и съзнателн
но нарушавване на дисциплината в процеса на обучени
ие;
г) умишлени
и действия, застрашааващи живвота и здр
равето на ученици, учители и
служители
и в училищ
щето;
д) употреба на алкохо
ол и другги упойваащи вещесства в приилежащия район наа
училището;
е) п
прояви на физическо
ф
и психичесско насили
ие;
ж) разпрострраняването на наркоттични вещ
щества в училището;
у
; то се раазглежда и
санкциони
ира от съоттветната ко
омисия в уччилището съвместно
с
с органите на МВР;
з) уустановяваане на фал
лшифицираане на доккумент за извиняванне на отсъсствие – заа
първо проовинение;
и) уустановяваане на фалш
шифициранне на документ – учееническа кннижка или дневник –
за първо п
провинениее;
й) п
при ползваане на личн
ни данни наа учител ил
ли служител – за първво провинение.
4. „
„преместваане в друго
о училище“ – за:
а) п
повече от 15
1 неизвинеени отсъстввия;
3
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б) ссистемно нарушаване
н
е на Правиллника за деейността в училищетоо;
в) уупотреба на алкохол и наркотиччни вещества в сградаата и двораа на училищ
щето;
г) уупражняван
не на физич
ческо или ппсихическо
о насилие;
д) уунищожаваане на учил
лищно имуущество;
е) уустановяваане на фалш
шифициранне на докум
мент за изви
иняване наа отсъствиее – за второо
провинени
ие;
ж) установяваане на фалшифицираане на доку
умент – учееническа кннижка или дневник –
за второ п
провинениее;
з) п
ползване наа лични дан
нни на учиител или слу
ужител – за второ проовинение.
5. „
„преместваане от дневна формаа в самосто
оятелна фо
орма на обуучение“ – за:
з
а) п
повече от 15
1 неизвинеени отсъстввия;
б) ддруги тежкки нарушен
ния.
(2) Когато ученикът въззпрепятстваа провеждаането на уч
чебния прооцес, учитеелят може
да го отстррани до края на учебн
ния час.
(3) Когато ученикът се яви в училлище с обл
лекло или във
в вид, кооито са в нарушение
н
на правиллника за деейността наа училищетто, както и когато съ
ъстояниетоо му не поззволява да
участва в учебния процес,
п
той
й се отстрранява от училище
у
до отпаданее на основванието за
отстраняването му.
(4) Веднага сллед приклю
ючването нна учебния час по ал.. 2 или слеед отстраняяването на
ученика п
по ал. 3 се предприем
п
мат дейностти за мотиввация и за преодолявване на про
облемното
поведениее и се уведоомява роди
ителят.
(5) За учени
ика с нало
ожена санккция се осигуряват
о
и дейноссти за преевенция и
преодолявване на прооблемно по
оведение.
Чл. 71. (1)) Санкциятта "преместтване от днневна форм
ма в самосто
оятелна фоорма на обу
учение" се
прилага заа ученици, навършили
и 16-годиш
шна възрастт.
(2) Мерките по
п чл. 70, ал.
а 2 и 3, ккакто и сан
нкциите "пр
редупрежддение за преместване
в друго уччилище" и "преместваане в другоо училищее" не се нал
лагат на уччениците в класовете
от начални
ия етап.
(3) Санкциитте "преместтване в дрруго учили
ище" и "пр
реместване от дневнаа форма в
ма на обучен
ние" се наллагат за теж
жки или системни наррушения.
самостояттелна форм
4) С
Санкции не
н се нал
лагат на уученици, когато
к
пов
ведението им е реззултат от
уврежданее или наруш
шение на здравето, поосочено в медицински
м
и документти.
Чл. 72. (1) За едно нарушение
н
не може дда бъде нал
ложена пов
вече от еднна санкция по чл. 70,
ал. 1. Меррките по чл. 70, ал. 2 и 3 се налаггат независсимо от сан
нкциите по чл. 70, ал. 1.
(2) Видът на санкцията
с
се
с определля, като се отчитат
о
при
ичините и обстоятелсствата при
извършван
не на наруушението, видът и ттежестта му,
м както и възрастоввите и личностните
особеностти на учени
ика.
Чл. 73. (1)) Санкциитте са срочни.
(2) Срокът на санкциитее е до края на учебнатта година.
(3) Когато санкциите "преместтване в друга
д
параалелка в същото училище",
у
"предупрееждение заа премествване в друуго училищ
ще", "прем
местване в друго уч
чилище" и
"премествване от дневна форм
ма в самосттоятелна форма
ф
на обучение"
о
са наложеени до 30
учебни дн
ни преди кррая на втор
рия учебенн срок, те влизат
в
в си
ила от начаалото на сл
ледващата
учебна годдина.
Чл. 74. (1) Санкциитте "забележ
жка" и "прееместване в друга паралелка в ссъщото учи
илище" се
налагат ссъс заповеед на директора поо мотивираано писмеено предлоожение наа класния
ръководиттел, а всич
чки останали санкциии – със зааповед на директора
д
по предло
ожение на
педагогичческия съвеет.
4
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(2) Мярката по
п чл. 70, ал
л. 3 се налаага със запо
овед на дир
ректора.
Чл. 75. ((1) За отккриване наа процедуура по нал
лагане на санкциитее по чл. 7 0 , ал. 1
директоръ
ът задължи
ително увед
домява роддителя, а в случаите по чл. 700, ал. 1, т. 3 – 5 – и
съответни
ите територриални стру
уктури за з акрила на детето.
д
(2) В процедуурата по налагане
н
наа санкция малолетни
ият ученикк се предсттавлява от
родителя си или от оправомощ
щено от рродителя ли
ице, а непъ
ълнолетнияят ученик извършва
всички дей
йствия лич
чно, но със съгласиетоо на родитеелите си.
(3) Ученикътт има право
о преди наалагане наа съответнаата санкциия да бъде изслушан
и/или писсмено да обясни фак
ктите и обсстоятелстваата, свързаани с конккретното наарушение.
Изслушваането задъллжително се извърш
шва в приссъствието на
н психолоог.
(4) Родителятт на учени
ика има пправо да присъства
п
на
н изслуш
шването и да изрази
мнение, както и да участва
у
в процедурат
п
та по налаггане на сан
нкцията прри условия и по ред,
ни с държаввния образо
ователен сттандарт за приобщаваащото обраазование.
определен
(5) Конкретни
ите услови
ия и ред заа налаганее на санкци
иите по члл. 75 се оп
пределят с
държавнияя образоваттелен станд
дарт за прииобщаващо
ото образов
вание.
Чл. 76. (1)) Заповедта за налагаане на санккцията се изздава в 14--дневен сроок от предл
ложението
по чл. 74.
(2) В заповед
дта по ал. 1 се пос очват видъ
ът на санк
кцията, сроокът и мо
отивите за
налаганетоо й.
(3) Заповедта се съобщаава в триднневен срок от
о издаването й на учченика и наа родителя
му, а запооведта за наалагане на санкция "ппреместван
не в друго училище" – и на нач
чалника на
регионалн
ното управлление на об
бразованиеето.
(4) Заповедтаа по ал. 1 може
м
да се оспорва по
о администтративен рред пред ор
рганите по
чл. 259, алл. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗП
ПУО.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се об
бжалва при условияята и по реда на
Администтративнопрроцесуалния кодекс.
Чл. 77. (11) Наложен
ните санкции се отраазяват в ученическатаа книжка, в личния картон
к
ив
бележникаа за коресп
понденция на
н ученикаа.
(2) Ученик, на когото
о е налож
жена санккция "прем
местване в друго училище",
у
ието си в др
ругото училлище при условия
у
и по
п ред, опрределени съ
ъс заповед
продължавва обучени
на начални
ика на реги
ионалното управлениие на образо
ованието.
(3) Ученик, на
н когото е наложенаа санкция "предупреж
"
ждение за ппреместван
не в друго
д
учиилище" ил
ли "премеестване отт дневна форма в
училище",, "преместтване в друго
самостояттелна форм
ма на обу
учение", заа срока наа санкциятта се лиш
шава от пр
равото да
получава сстипендия за отличен
н успех.
(4) При налаагане на мярката
м
поо чл. 70, ал.
а 2 учен
никът нямаа право даа напуска
територияята на училлището по времето наа отстраняването си. При изпъллнението на
н мярката
училището създава условия за работа с учениц
ците за по
овишаване на мотиввацията и
социалнитте им умени
ия за общу
уване.
Чл. 78. ((1) Санкци
иите се зааличават с изтичане на срока,, за койтоо са налож
жени, или
предсрочн
но по реда, по който са
с наложен и.
(2) По желан
ние на учееника следд заличаваане на сан
нкциите "ппреместване в друга
д
учил
лище" той може да продължи
паралелкаа в същотоо училище"" и "премеестване в друго
обучениетто си в параалелката ил
ли в училищ
щето, в коеето е премеестен.
(3) Заличаван
нето се отбеелязва в учееническатаа книжка и в личния ккартон на ученика.
у
ГЛАВА П
ПЕТА – РО
ОДИТЕЛИ
И
Чл. 79. Роодителите имат
и
следни
ите права:
5
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1. п
периодичноо и своевременно даа получаватт информац
ция за усппеха и разввитието на
децата им
м в образзователния процес, за спазван
нето на правилата
п
в училищ
щето и за
приобщаването им към
к общносстта;
2. дда се срещаат с ръково
одството наа училищетто, с класн
ния ръководдител, с уч
чителите и
с другите педагогически специ
иалисти в оопределено
ото приемн
но време илли в друго удобно за
двете страани време;
3. дда се запозн
наят с учил
лищния учеебен план;
4. дда присъсттват и при
и желание от тяхна страна да бъдат изсслушвани, когато се
решават въ
ъпроси, кооито засягатт права и иинтереси наа ученика;
5. н
най-малко веднъж год
дишно да пполучават информаци
ия, подкреппа и консу
ултиране в
училищетоо по въп
проси, свъ
ързани с образовани
ието, с кариерното
к
о ориентир
ране и с
личностноото развити
ие на децатта им;
6. дда избиратт и да бъд
дат избиранни в общеествения съ
ъвет на уччилището;
7. дда изразяваат мнение и да правят предложен
ния за разв
витие на уччилището.
Чл. 80. (1)) Родителите имат слеедните задъължения:
1. дда осигуряяват редоввното приссъствие наа ученика в училищ
ще, като уведомяват
своевремеенно в случ
чаите на отссъствие на ученика;
2. дда запишатт при условвията на ччл. 12 от ЗП
ПУО дететто в първи клас или ученика в
училище в случаите на преместтване в друуго населен
но място ил
ли училищее;
3. редовно да
д се освведомяват за своитее деца оттносно прриобщаванеето им в
училищнаата среда, успеха
у
и развитието
р
им в обраазованието
о и спазваннето на училищните
правила;
4. дда спазват правилник
ка за дейноостта учили
ището и даа съдействват за спазването му
от странаа на учени
ика;
5. дда участватт в процесса на изграаждане на навици заа самоподгготовка катто част от
изграждан
нето на умеения за учене през целлия живот;
6. дда участватт в родителсските срещ
щи;
7. дда се явяватт в училищ
щето след ппокана от учител,
у
дир
ректор илии друг педаагогически
специалисст в подход
дящо за двеете страни ввреме.
(2) Родителитте, чиито деца се ообучават в самостояятелна форрма на об
бучение саа
длъжни даа гарантиррат постигаането на цеелите по чл. 5 от ЗПУО, да осиигурят нео
обходимитее
условия зза обучени
ие, познавателни кннижки, учеебници и учебни поомагала, както
к
и даа
прилагат по свой избор
и
мето
одики и пподходи, съобразени
с
с възрасттта, индиввидуалнитее
потребноссти и интерресите на уч
ченика.
ГЛАВА ШЕСТА – УЧИТЕЛИ, Д
ДИРЕКТО
ОРИ И ДРУГИ
Д
П
ПЕДАГОГ
ГИЧЕСКИ
И
СПЕЦИА
АЛИСТИ
Раздел I – Права и задължени
з
ия
Чл. 81. (1)) Педагогич
ческите специалисти имат следн
ните права:
1. дда бъдат зач
читани праавата и досттойнството
о им;
2. дда определлят методи
ите и среддствата за провеждаане на обрразователни
ия процес
съобразноо принципи
ите и целите, определеени в този закон;
3. дда участватт във форми
ирането на политикитте за развиттие на училлището;
4. дда получават професи
ионална поодкрепа в процеса
п
на изпълнениие на служ
жебните си
задължени
ия;
5. дда повишавват квалифи
икацията сии;
6. дда бъдат пооощрявани и награждаавани.
(2) Педагогич
ческите спеециалисти иимат следн
ните задълж
жения:
6
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1. да осъщеествяват обучение
о
и възпитаание на учениците
у
в съотвеетствие с
държавнитте образоваателни стан
ндарти;
2. дда опазват живота
ж
и зд
дравето наа ученицитее по време на образоввателния пр
роцес и на
други дейн
ности, оргаанизирани от институуцията;
3. да зачитаат правата и достоййнството на учениц
ците и дрругите учаастници в
училищноото образоввание и да сътруднича
с
ат и партни
ират със заи
интересовааните стран
ни;
4. да поддъ
ържат и повишават
п
т квалификацията си
с съобраззно политтиките за
организац
ционно раззвитие на съответнаата инститтуция и сп
пецифичниите потреб
бности на
ученицитее, с които работят,
р
с цел
ц подобряяване качесството на образовани
о
ието им.
(3) На педаггогическитее специалиисти се дъ
ължи почи
ит и уваж
жение от учениците,
у
родителитте, админисстративнитте органи и обществен
ността.
Чл. 82. Уччител, койтто е и класеен ръководдител, има следните
с
заадължения :
1. дда следи заа успеха и развитиетоо на учениц
ците от съо
ответния кл
клас, за спаазването наа
учебната ддисциплин
на и за умен
нията им заа общуванее с ученици
ите и учитеелите и пер
риодично и
своевремеенно да инф
формира ро
одителите иим;
2. дда анализира и оценяява рисковиите фактор
ри за учени
иците от клласа и да предприема
п
а
превантиввни и корекктивни мерки за справвяне с тях;
3. дда контроли
ира посещааемостта наа ученицитте от класа;
4. ссвоевремен
нно да уведомява роддителите, ако ученик
кът отсъствва от учеб
бни часове,,
както и коогато спрям
мо него ще започне прроцедура за
з налагане на наказанние и други
и мерки поо
този прави
илник;
5. дда консулттира родитеелите за въъзможносттите и форм
мите на доопълнителн
на работа с
ученика;
6. дда организи
ира и провеежда родиттелска срещ
ща;
7. периодичн
но да оргганизира ииндивидуал
лни срещи
и с ученииците от класа, даа
организирра и провеж
жда час на класа
к
и да рработи за развитието
р
на паралеллката като общност;
8. да участваа в процед
дурите за налагане на
н наказан
ния и меркки по отно
ошение наа
ни в този пр
равилник;
ученицитее от класа в случаите и по реда, предвиден
9. дда осъщесттвява връзк
ка с учителиите, които преподаватт на класа;
10. да осъщесствява връзка и да поддпомага уч
чителите, ко
оито работя
тят с учениц
ци в класа;
11. да води реедовно и даа съхраняваа учебната документаация за клас
аса;
12. да запознава срещ
щу подпис ученицитте и родиттелите с ттози прави
илник и с
училищни
ия учебен план;
п
13. да изпълн
нява нарежд
данията наа директораа, които се отнасят заа класа, и да се грижи
и
не на училищното им
мущество; след завър
ршване на учебната ггодина да предава
п
наа
за опазван
домакина в изправноост имущесството в клласната стаяя;
14. да изготвяя и предосттавя на роддителя хараактеристикаа за всеки уученик, как
кто следва:
а) в края на всяка учеб
бна годинаа класниятт ръководи
ител изготввя характер
ристика заа
всеки ученик от клааса, в която прави прреценка за развитиетто на учениика в обраазователно-възпитателлния проц
цес и за спазването на училищ
щната диссциплина; характерисстиката сее
предоставвя на родителя срещу подпис;
б) п
при завърш
шване на оссновно и наа средно об
бразованиее класният ръководиттел изготвяя
цялостна ххарактерисстика за раззвитието наа ученика; тя е неразд
делна част от свидетеелството заа
основно образованиее, съответн
но от диплоомата за среедно образование;
в)ххарактеристтика се изготвя и в сллучаите на преместван
п
не в друго уучилище.
Чл. 83. (11) Освен в случаите, определенни в ЗПУО
О, педагоги
ически спеециалист не
н може даа
извършва срещу заплащане обу
учение илии подкрепаа по смисъл
ла на чл. 1778, ал. 1, т.. 2 – 7 и 144
и чл. 1877, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО наа ученици, с които работи
р
в уучилището
о, ако товаа
7
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заплащанее е от иметто и за смеетка на учеениците, включителн
в
но със среддства от уч
чилищнотоо
настоятелсство.
(2) Педагогич
чески спец
циалист ням
ма право да
д участва при изготввяне и оцееняване на
изпитни м
материали и да извър
ршва провеерка и оцеенка на изп
питни рабооти, ако е подготвял
ученици зза явяванетто им на съответния
с
изпит среещу заплащ
щане, ако ттова заплащане е от
името и заа сметка наа ученицитее.
(3) В едном
месечен ср
рок от наччалото на всяка уч
чебна годиина педаго
огическиятт
специалисст подава пред рабо
отодателя си писмен
на деклараация относсно обстояятелствотоо
дали срещ
щу заплащ
щане от им
мето и заа сметка на
н у чениц
ците през предходнаата учебнаа
година е и
извършвал обучение или
и подкреепа по сми
исъла чл. 17
78, ал. 1, т.. 2 – 7 и 14
4 и чл. 187,,
ал. 1, т. 2 и 4 то ЗП
ПУО на учееници и чее това не саа били учееници, с кооито педаго
огическиятт
специалисст е работил в училищ
щето в същиия период.
(4) Преди вкключването
о в дейноссти по ал. 2 педаго
огическият специалист подава
деклараци
ия, че не е подготввял ученицци за явявването им на съотвветния изп
пит срещу
заплащанее от тях или
и от родитеелите им.
(5) При устан
новяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаитте на непо
одаване на
деклараци
ията по ал.
а
3 или
и при поодаване на деклараация с неевярно съ
ъдържание
педагогичческите спеециалисти носят диссциплинарн
на отговор
рност по рреда на Кодекса на
труда.
кацията на
н учителите, дирек
екторите и другитее
Раздел ІII Повишааване на квалифик
педагогич
чески спец
циалисти
Чл. 84. П
Педагогичееските спеециалисти са длъжни да пови
ишават кваалификаци
ията си поо
програми на организзациите по
о ал. 1 на ччл. 222 отт ЗПУО в не по-маллко от 48 ак
кадемични
и
д на атестиране.
часа за всеки период
У „Иван Ваазов“ осигу
урява условвия за пови
ишаване наа квалификаацията по чл.
ч 223, ал..
Чл. 85. СУ
1 от ЗПУО
О в не по-м
малко от 16 академичнни часа год
дишно за вссеки педагоогически сп
пециалист.
Чл. 86. Поовишаванетто на квали
ификациятаа се осъществява по програми
п
и във форми
и по изборр
на педагогическия специалист
с
т в съответтствие с пр
рофесионал
лния проф
фил на изпъ
ълняванатаа
длъжност,, с профеесионалнотто развитиие на педаагогически
ия специаллист, с реезултата и
препоръки
ите от атеестацията му, както и с наци
ионалната, регионаллната, общ
щинската и
училищнаата политикка.
Чл. 87. ((1) Постиггнатите ком
мпетентноссти се отр
разяват в професионнално порттфолио наа
педагогичческия специалист. Професион
П
налното по
ортфолио се съставяя от педаггогическияя
специалисст и вклю
ючва разраб
ботени маттериали, които
к
докаазват активвното му участие в
реализираането на поолитиката на училищ
щето, проф
фесионални
ите му изявви, профессионалнотоо
му усъвъ
ършенстван
не и кариерното муу израстваане, както и постиггнатите реезултати с
ученицитее.
(2) Професион
налното по
ортфолио пподпомага атестиране
а
ето и самоооценяването
о на
педагогичческия спец
циалист.
(3) Целите, функциите и съдържаннието на пр
рофесионалното порттфолио се определят
с държавн
ния образоввателен стандарт за сстатута и професион
п
алното раззвитие на учителите,
у
директори
ите и други
ите педагогически спеециалисти.
Раздел ІІII Кариерноо развитиее на педагоогическите специали
исти
Чл. 88. (1) Кариерн
ното разви
итие е прооцес на усъвършенсстване на компетенттности при
и
последоваателно заем
мане на учи
ителски илии възпитателски длъж
жности илии при придо
обиване наа
степени с цел повиш
шаване качееството и еф
фективносттта на обраазованието .
(2) Учителски
ите и възпи
итателскитее длъжностти са:
8
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1. уучител, възп
питател;
2. сстарши учи
ител, старш
ши възпитаттел;
3. гглавен учиттел, главен възпитателл.
(3) Разпоредб
бата на ал
л. 2 се пррилага и при
п
кариер
рното развиитие на ресурсните
р
учители.
(4) Кариерноото развиттие на п едагогичесските спец
циалисти, с изключение на
учителитее и възпитаателите, сее осъществвява чрез последоват
п
телно приддобиване на
н втора и
първа стеепен. Приссъждането им се изввършва отт дирекктора. Степенните не сее запазват
при прекрратяване наа трудовото
о правоотноошение.
(5) Условиятта и редът за заем
мане на учителските
у
е длъжноссти по ал
л. 2 и за
придобиваане на сттепените по
п ал. 4, както и за по-бързото карриерно раззвитие на
педагогичческите спеециалисти се
с определяят с държаавния образзователен сстандарт заа статута и
развитиетоо на учителлите, дирек
кторите и ддругите пед
дагогически
и специалиисти.
Раздел IV
V Поощряв
ване и нагр
раждаванее на педаго
огическитее специали
исти
Чл. 89. П
Педагогичесските специ
иалисти мооже да бъд
дат награжд
давани с оотличия и награди
н
за
образцовоо изпълнени
ие на задъл
лженията сии със заповвед на диреектора.
ГЛАВА С
СЕДМА – ОРГАНИ
О
ЗА
З УПРАВ
ВЛЕНИЕ
Чл. 90. (11) Орган за управлени
ие и контроол на СУ „И
Иван Вазов““ е директоорът.
(22) Директоррът по ал. 1 управлявва и представлява съоттветната иннституция..
Чл. 91. Директоръ
ът на учил
лището оррганизира и контро
олира цялоостната деейност на
институци
ията в съоответствие с правом
мощията, определени
о
и с държаавния обраазователен
стандарт за статутаа и профеесионалнотто развитие на учитеелите, дирректорите и другите
педагогиччески специ
иалисти.
Чл. 92. В и
изпълнени
ие на своитее правомощ
щия директторът издав
ва заповедии.
Чл. 93. П
При упраавлението и контррола на учебната администтративно-сттопанскатаа
дейност ди
иректорът може да сее подпомагга от един или
и няколко заместниик-директор
ри.
Чл. 94. Прри отсъстввие на диреектора на уучилището за срок, по-малък
п
отт 60 календ
дарни дни,,
той се зам
мества от определен
о
със заповеед за всеки конкретен
н случай зааместник-д
директор, а
при невъззможност – от определен със з аповед пед
дагогически
и специалиист от институцията..
Заповедтаа се издава от директо
ора.
Чл. 95. (1) Специаализиран орган за раазглежданее и решаваане на оснновни педаагогически
и
въпроси в училището е педагоггическият ссъвет.
(2) Педагогич
ческият съввет включвва в състава си всички
и педагогиически спец
циалисти и
заместникк-директори
ите без нор
рма на препподавателска работа.
(3) Директоръ
ът на учили
ището е преедседател на
н педагоги
ическия съввет.
(4) В заседан
нията на педагогичесският съветт с право на съвещаателен гласс може да
участват п
представиттели на общ
ществения съвет, насстоятелство
ото, медици
цинското ли
ице, което
обслужва училищетоо, както и други
д
лица .
(5) Директоръ
ът на учили
ището, в качеството
о си на председател
п
л на педаггогическияя
ъвет и на настоятел
лството наа
съвет, ккани писмеено предсттавителитее на общесствения съ
заседаниятта на педагогическияя съвет, катто им пред
доставя въззможно найй-пълна ин
нформацияя
по въпроссите, които предстои да
д бъдат оббсъждани.
Чл. 96. (1)) Педагогич
ческият съвет в училиището:
1. п
приема стрратегия за развитие
р
нна училищеето за следващите 4 ггодини с приложени
п
към нея пллан за дейсствие и фин
нансиране;
2. п
приема правилник за дейността
д
нна училищ
щето;
3. п
приема учи
илищния уч
чебен план;;
9
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4. п
приема форрмите на об
бучение;
5. п
приема годи
ишния план за дейносстта на учи
илището;
6. п
приема учеб
бни плановве за индиввидуална форма
ф
на об
бучение;
7. п
приема меррки за повишаване каччеството наа образован
нието;
8. п
приема проограма за пр
ревенция нна ранното напускане на училищ
ще;
9. п
приема пррограма за предоставвяне на раавни възмо
ожности и за приобщ
щаване на
децата и уучениците от
о уязвими
и групи;
10. предлага на
н директор
ра разкриваане на зани
имания по интереси;
и
11. прави преедложения на директтора за нагграждаванее на ученицци и за наалагане на
съответни
ите санкции
и в предвид
дените в тоози закон сл
лучаи;
12. определя училищни
у
символи и ритуали и други отли
ичителни зннаци;
13. определя ученически
у
и униформии;
ъс свои преедставителли в създавването и пр
риемането на етичен кодекс на
14. участва съ
училищнаата общност;
15. запознава се с бюджеета на училлището, каккто и с отчетите за нееговото изп
пълнение;
16. периодичн
но, най-мал
лко три пъъти през ед
дна учебна година, прроследява и обсъждаа
нивото наа усвояванее на компеетентностии от учениц
ците и преедлага съвм
местни мер
рки междуу
учителитее с цел подообряване на образоваттелните реезултати;
17. упражняваа други праавомощия, определени с норматтивен акт.
ите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се
с публику
уват на инттернет страаницата на
(2) Документи
училището.
Чл. 97. Учченическияят съвет наа училищетто се избира за срок от четири гоодини. Учееническиятт
съвет:
1. уучаства в планирането
п
о на образоователна-въ
ъзпитателн
ната дейносст в училищ
щето;
2. уучаства в награждаван
н
нето и накаазването наа ученицитте;
3. уучаства в организиран
нето на изввънкласнитте и извънучилищнитее форми наа дейност;
4. уучаства в организиран
нето и проввеждането на училищ
щните меропприятия;
5. изготвя гррафик за дежурствоо на учени
ици за І и ІІ учебеен срок по
о етажи и
прилежащ
щи територи
ии на учили
ището и оттразява нар
рушенията в дневник.
(3) Ученическкият съвет на училищ
щето има пр
раво:
1. дда събира парични
п
ср
редства от ученицитее за културн
ни прояви и други деейности поо
негова ини
ициатива, свързани
с
с провежданне на учили
ищни мероприятия, оттдих и спорт;
2. да предлаага на уч
чилищното ръководсство и пед
дагогическкия съвет мерки заа
подобряваане на обраазователно--възпитателлен процесс.
(4) По прецеенка на ди
иректора наа училищеето представители наа ученичесския съветт
могат да уучастват в заседание
з
на
н педагогиическия съввет с право
о на решаваащ глас.
ГЛАВА О
ОСМА – ОБ
БЩЕСТВЕ
ЕНИ СЪВ
ВЕТИ
Чл. 98. С цел създаване на условия за ак
активни и демократич
д
чно функцииониращи общности
към СУ „И
Иван Вазовв“ се създавва обществвен съвет.
Чл. 99. ((1) Общесственият съ
ъвет се съъстои от нечетен бр
рой членоове и вклю
ючва един
н
представи
ител на финансиращи
ия орган и най-малко
о трима пр
редставителли на роди
ителите наа
деца и учееници от уч
чилището.
(2) Представи
ителите на родителитте се излъч
чват от съб
брание на рродителитее, свикано
от директтора на уч
чилището. На събраанието се определя броят на представиттелите на
родителитте и се изби
ират и резер
рвни членоове на обществения съ
ъвет.
(3) Председаттелят на общ
щественияя съвет се избира от чл
леновете м
му.
делят за сро
ок не по-дъълъг от три години.
(4) Членоветее на общесттвения съвеет се опред
0
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Чл. 100. ((1) Общесттвеният съ
ъвет се свииква на засседание най
й-малко 4 пъти годи
ишно, като
задължитеелно провежда заседаание в начал
алото на учеебната годи
ина.
(2) С право на
н съвещаателен гласс в работата на общ
ществения ссъвет на училищата
у
участват п
поне тримаа представи
ители на учченическото
о самоупраавление.
(3) С право наа съвещателен глас в работата на
н обществеения съвет на училищ
щето
участва и представиттел на насттоятелствотто.
(4) В заседан
нията на обществени
о
ия съвет могат
м
да бъдат
б
канеени и служ
жители наа
институци
ията, на регионаалното упправление на об
бразованиетто, експерти, наа
работодаттелите, на синдикаттите, на ю
юридически
ите лица с нестоппанска цел
л и други
и
заинтересоовани лицаа.
Чл. 101. (1) Диреекторът наа училищеето има право
п
да присъства на заседанията наа
обществен
ния съвет и да изразявва становищ
ще по разгглежданитее въпроси.
(2) Директоръ
ът е длъжеен при поисскване от обществени
о
ия съвет даа предостаавя всички
сведения и документти, необход
дими за деййността му.
(3) При необ
бходимост директоръът може да
д отправи
и искане ддо председ
дателя на
ния съвет за свикванеето му.
обществен
Чл. 102. (11) Обществвеният съвеет в детскаата градинаа и училището:
1. оддобрява сттратегията за развити
тие на детсската гради
ина или уч
училището и приема
ежегодни
ия отчет наа директораа за изпълннението й;
2. уччаства в рааботата на педагогичееския съветт при обсъждането наа програми
ите по чл.
263, ал. 11, т. 8 и 9 отт ЗПУО;
3. прредлага поолитики и мерки за пподобряван
не качеството на обрразователния процес
въз основва на резуллтатите от самооценка
с
ата на инсттитуцията и външнотоо оценяван
не;
4. ддава станоовище за разпределеението на бюджета по дейноости и раазмера на
капиталоовите разхооди, както
о и за отчеета за изп
пълнението му;
5. съ
ъгласува прредложениеето на диреектора за разпределен
р
ние на среддствата от преходния
остатък;
6. съ
ъгласува уч
чилищния учебен
у
плаан;
7. уучаства с представиттели в коомисиите за
з атестир
ране на дииректора и другите
педагоги
ически спец
циалисти;
8. ссъгласува избора
и
от учителитее в учили
ището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на
учебници
ите и учебн
ните компл
лекти;
9. си
игнализираа компетен
нтните орггани, когатто при осъществяванне на дейността си
констати
ира нарушен
ния на нормативнитее актове;
10. ддава становвище по училищния пплан-прием
м по чл. 143
3, ал. 1 от ЗЗПУО;
11. уучаства в съ
ъздаването
о и приеманнето на ети
ичен кодексс на училищ
щната общност.
(2) П
При неодоб
брение от обществен
о
ия съвет на актовете по ал. 1, тт. 1 и 6 те се връщат
с мотиви зза повторноо разглежд
дане от педдагогически
ия съвет. При повторнното им раззглеждане
педагогичческият съввет се произзнася по моотивите и взема
в
окончателно реешение.
Чл. 103. У
Условиятаа и ред
дът за създаванетто, устро
ойството и дейно
остта на
обществен
ния съвет се уреждаат с правиилник, издаден от министъра на образовванието и
науката.
ГЛАВА Д
ДЕВЕТА – ФИНАНС
СИРАНЕ И ИМУЩЕ
ЕСТВО
Раздел І Ф
Финансираане
Чл. 104. СУ „Иван
н Вазов“ прилага
п
сисстема на делегиран
д
бюджет, ккоято дава право на
щето:
директораа на училищ
1. н
на второстеепенен разп
поредител с бюджет;
1
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2. дда извършва компенсирани прромени по плана на приходитее и разходи
ите, в т.ч.
между деейности, каато уведомяява за товаа първостеп
пенния разп
поредител с бюджет;
3. дда се разпоррежда със средствата
с
а на училищ
щето;
4. да опред
деля числ
леността нна персон
нала, инди
ивидуалнитте възнагр
раждения,
преподаввателската натоварен
ност и брооя на гру
упите и пааралелкитее, както и броя на
ученицитте в тях съ
ъобразно утвърдения
у
я бюджет на училищ
щето и норрмите, определени в
подзакон
новите норм
мативни ак
ктове, като осигурява прилагането на учебнния план.
Чл. 105. Директоррът предсттавя на оббществени
ия съвет и пред оббщото съб
брание на
работници
ите и служителите тримесеччни отчетти за изп
пълнениетоо на бюд
джета на
училището в срок до
д края на месеца,
м
слеедващ съотвветното тримесечие.
Раздел ІІ Имуществ
во
ите недвиж
жими имотти, предосттавени за управлениие на учил
лището са
Чл. 106. Общински
публична държавна, съответно публична общинска собственосст.
ДЕСЕТА – НАСТОЯ
ЯТЕЛСТВО
О
ГЛАВА Д
Чл. 107. (1) Насттоятелствотто е незаависимо доброволно
д
о сдруженние за по
одпомаганее
дейносттаа на образоввателната институция
и
я.
(2) Към училището е съ
ъздадено сддружение с нестопанск
ка цел „Ваззовци“.
ие с нестоп
панска целл „Вазовци
и“ е създад
дено като ю
юридическ
ко лице за
(3) Сдружени
бщественоп
полезна деейност и ор
рганизира дейността си при уссловията и
осъществяяване на об
по реда на Закон
на за юри
идическите лица с нестопансска цел и в съответствие с
разпоредббите на този
и закон, на устава си.
Чл. 108. ЗЗа постиган
не на целите си Сдруж
жение с несстопанска цел
ц „Вазовцци“:
1. ссъдейства за осигуряяване на доопълнителн
ни финансови и матеериални ср
редства за
училищеето и контролира целеесъобразно то им разходване;
2. п
подпомагатт изграждаането и пооддържанеето на маттериално-теехническатта база на
училищеето;
3. съдейства при оргганизиране на учен
ническото хранене, за осигур
ряване на
шаването на
н други сооциално-би
итови пробл
леми на учеениците и учителите
транспоррт и при реш
от училището;
4. ссъдейства за
з реализир
рането на ппрограми по
о проблеми
ите на ученниците;
5. оорганизираа и подпом
мага обученния на роди
ителите по
о въпросите
те на възпи
итанието и
развитието на техни
ите деца;
ността за поодпомагане на училището;
6. оорганизира обществен
7. ссигнализирра компетеентните орргани при извършен
ни нарушенния в систтемата на
училищн
ното образоование.
ГЛАВА ЕДИНАД
ДЕСЕТ – БЕЗОПА
АСНИ И ЗДРАВО
ОСЛОВНИ
И УСЛОВ
ВИЯ НА
А
ОБУЧЕН
НИЕ, ВЪЗП
ПИТАНИЕ
Е И ТРУД
Чл. 109. (11) Ученици
ите са длъж
жни:
1. дда изслушат начални
ия и периоодичния ин
нструктаж за правилаата за безо
опасност и
хигиена и противопоожарна охр
рана;
2. дда се разпи
исват в спеециална теттрадка за инструктаж
и
жа, с което удостоверяват, че саа
им известн
ни правилаата за безоп
пасни услоовия за обу
учение, възп
питание и ттруд и се задължават
з
т
да ги спазват;
3. да спазватт правилатта за безоопасност и култура при пътувване в об
бщественияя
транспортт;
2
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4. дда спазват строго учеебното врем
ме, както и разпоредб
бите по беззопасност на труда и
правилатаа за вътреешния ред и дисципплината в училищетто, като иизпълняватт стриктноо
дадените и
им указани
ия в това нааправлениее;
5. дда знаят осн
новните пр
равила за окказване на първа пом
мощ при злоополуки;
6. да не поолзват под никакъвв предлогг без необходимостт противоп
пожарнитее
съоръжени
ия;
7. дда не сядатт по перваззите на проозорците, да не излизаат по площ
щите пред прозорците
п
е
на общежи
итието.
(2) Ученицитее са длъжни да спазваат следнитее правила за
з безопаснна работа в мрежата:
1. уучилищнатта мрежа и интернет ссе използваат само за образовател
о
лни цели;
2. уучениците не трябваа да предооставят лич
чна инфор
рмация за себе си и за своитее
родители;
не се разррешава изп
пращането или публи
икуването на снимкии на учени
ици или наа
3. н
техни близки без преедварителн
но съгласиее на родитеелите;
4. уучениците са длъжни
и да инфоррмират неззабавно ли
ицето, под чието набл
людение и
контрол работят, коггато попадн
нат на матеериали, кои
ито ги караат да се чуввстват неуд
добно, или
и
иали с вреедно или незаконно
н
съдържан
ние, като порнографи
п
ия, проповвядване наа
на матери
насилие и тероризъм
м, етническ
ка и религииозна нетол
лерантностт, търговияя с наркоти
ици, хазартт
и др.;
д отварят електронна поща, пол
лучена от ннепознат подател;
5. уучениците не трябва да
6. ззабранено е извършвването на ддейност, ко
оято застраашава целоостта на уч
чилищнатаа
компютъррна мрежа или
и атакуваа други сисстеми;
7. п
при работаа в мрежатаа ученицитте трябва да
д уважаватт правата нна другите и да пазятт
доброто име на училлището.
ф
и аастрономияя, химия и
(3) Учителитте по биология и здрравно обраазование, физика
на околнатта среда, труд
т
и технника, спец
циалните предмети
п
и ФВС да разработят
р
т
опазване н
инструктааж и да запоознаят учен
ниците в чаасовете си..
Ин
нструктажите се съ
ъхраняват от заместник-диреектора поо административно-стопанскаата дейностт.
Преходни
и и Заключ
чителни ра
азпоредби..
Праавилникът за дейносттта на СУ „Иван Ваззов“, гр. Въ
ършец е иззготвен на основаниее
чл. 28, алл. 1, т. 2 от
о ЗПУО. Приет
П
е наа заседани
ие на педагогическияя съвет, пр
ротокол №
12/07.09.22017 г.
Праавилникът за дейността в СУ
У "Иван Вазов"
В
се актуализиира при пр
ромяна наа
законови и подзакон
нови норматтивни актоове своеврееменно от Педагогиче
П
еския съветт.
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