
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ" СТЕФАН КАРАдЖА" 
п.к. 6300 Град Хасково бул" Съединение"NQ 44 

Директор il/факс 038 624492; e-mail: susk_1970@abv.bg 

ЛРА ВИ ЛНИК 

ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

ЗА УЧЕ6НАТА 201912020 ГОДИНА 



СЪДЪРЖАНИЕ 

Глава първа Общи положения. .......... ......... ............ .... ....... ............. ...... ... ......... ... ... ....... .................. 2 

Глава втора Организация на образователно-възпитателната, учебно-тренировъчната 

и спортно-състезателната дейност . . . . . .... .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 

Раздел I Общи положения . ... ... .. . ..... .. .. ... . . .. . . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. ..... .. ... .. . .. ... . .. . .. . .. . . . . ... .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . . ... . . . .. .. . . 2 

Раздел II Прием на ученици . .. . .. . . . .. . .. .. .. ... . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . .. .. .... .. .. . . .. . . 4 

Раздел III Форми на обучение . .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5 

Раздел IV Учебно време ....................................................................................................................... 6 

Раздел V Училищна, учебно-тренировъчна и състезателна дейност ............................................... 7 

Раздел VI Оценяване на резултатите от обучението .. .. .. ..... .. . .. ... .... .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .... . ..... .. ...... .. .. .. .. .. .. 8 

Раздел VII Завършване на клас, етап и степен на образование ........ .... .. ...... ... ... ...... ........................ 1 О 

Раздел VIII Издавани документи при завършване на клас, степен на образование и 

професионална квалификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 11 

Раздел IX Преместване на ученици .... .. .................. ............ .......... ...... ...... ...... ...... ........ ..................... 12 

Раздел Х Хранене в стол .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 13 

Глава трета Подкрепа за личностно развитие на учениците и изграждане на позитивен 

психологически климат.... . . . ............... ..................... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Глава четвърта Функции на участниците в образователно-възпитателната, 

учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 

Раздел I. Учители ............................................................................................................................ . . .... 15 

Раздел II У ченици . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Раздел III Родители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Раздел IV Ученически органи на управление и самоуправление . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 26 

Раздел V Методически обединения ... ................................ .......... ............ ............ ...... .. ..................... 27 

Глава пета. Управление на училището............................................................................................... 27 

Раздел I Педагогически съвет ............................................................................................................. 28 

Раздел II Обществен съвет ................................................................................................................. 28 

Глава шеста Задължителна училищна документация и информация........... . . . ....... . . . . . . . ........ 29 

Глава седма Училищно имущество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . . ..  ЗО 

Глава осма Процедури и задължения на персонала при случаи на училищен тормоз . . . . ....... . .. ЗО 

Глава девета Заключителни разпоредби .... .. .... .................. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ 31 



Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на образователно

възпитателната, учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност в Спортно училище 

«Стефан Караджа»- гр. Хасково и е изработен при спазване на разпоредбите на: 

• Закон за преучилищно и училищно образование (ЗПУО) и подзаконовите нормативни актове, 
свързани с приетите държавни образователни стандарти; 

• Закон за физическото възпитание и спорт (ЗФ ВС); 
• Закон за професионално образование и обучение (ЗПОО); 
• Закон за защита от дискриминацията; 
• Закон за закрила на детето. 

Чл. 2. СУ "Стефан Караджа"- гр. Хасково е общинско спортно училище по смисъла на чл. 39, 
ал.2, т.l и ал.З от Закона за предучилищното и училищното образование; 

Чл. 3. Спортно училище «Стефан Караджа» е специализирано училище, което осъществява 
общообразователна и специализирана (в областта на спорта) подготовка, а в средната степен на 
образование- и професионална подготовка в професионално направление 

"
Спорт", като осигуря

ва следните степени на образование: 
1. основна- прогимназиален етап (V - VII клас); 
2. средна- първи и втори гимназиален етап (VIII - Х и XI - XII клас). 

Чл. 4. Училището приема ученици по държавен план-прием, утвърден със заповед на 
Министъра на младежта и спорта, съгласуван с министъра на образованието и науката, чрез 
провеждане на приемни изпити по видовете спорт, изучавани в училището (съгласно Закона за 
физическото възпитание и спорта). 

Чл. 5. Училището се финансира със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община 
Хасково. (Вид на финансиране: делегиран бюджет) 

Чл. 6. Училището е юридическо лице с пълно наименование: Спортно училище 
"

Стефан Карад
жа"- гр. Хасково, адрес: бул."Съединение" NQ44, собствен кръгъл печат, печат с изображението на 
държавния герб и ЕИК: 000895905. 

Чл. 7. У чилището има право: 
1. да притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него; 
2. да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства; 
3. да определя вътрешната си организация; 
4. да избира начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните актове; 
5. да определя организацията, методиката и средствата на обучение; 
6. да издава документи за завършен клас, степен на образование и професионална квалифи

кация; 
7. на наименование, символи, седалище и официален адрес; 
8. на собствен кръгъл печат и банкова сметка. 

Чл. 8. Обучението и възпитанието в училището се провежда на книжовен български език. 
Чл. 9. (1) Училището осигурява светско образование и не допуска да се налагат на учениците 

идеологически и религиозни доктрини. 
(2) В училището религиите се изучават само в исторически, философски и културен план 

чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. 

Глава втора 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА И 

СПОРТНО-СЪСТЕЗА ТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Раздел 1 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 10. Образованието в Спортно училище според съдържанието на подготовката е: 
1. общо (в основната степен на образование и първи гимназиален етап) - осигурява усвоява

нето на общообразователния минимум на знания и умения; 
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2. специализирано (в областта на спорта); 

3. професионално (в първи и втори гимназиален етап на средната степен на образование) в 

професионално направление «Спорт». Професионалното обучение се осъществява в VIII, IX, Х, 

XI и XII клас, в съчетание с общообразователната и специализираната подготовка. 
Чл. 11. В СУ "Ст.Караджа" се приемат ученици в V, VI, VII и VIII клас след проверка на 

способностите им в съответствие със ЗПУО и по условия и ред, определени с Наредба .N2l за 

условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища от 30.08. 
2016г., (изм.- ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 1.09.2019 г.) на министъра на ММС, съгласувана с 
министъра на образованието и науката. 

Чл. 12. В СУ 
"

Ст. Караджа" образованието се осъществява в две степени: 
1. основно образование - прогимназиален етап - от V до VII клас включително; 

1.1. основно образование - прогимназиален етап през учебната 2019/ 2020 година- от V 

до VII клас включително; 
2. средно образование - първи и втори гимназиален етап - съответно от VIII до Х клас и от 

XI до XII клас. 
Чл. 13. (1) Формите на обучение в училището са: 

1. дневна форма на обучение; 
2. самостоятелна форма на обучение. 

(2) Формата на обучение се избира от учениците при следните условия: за малолетните - до 14 

години - се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, за непълнолетните- от 15 до 
18 години- от учениците със съгласието на техните родители. 

Чл. 14. (1) Училището работи по училищни учебни планове за учениците от V, VI и VII клас-
2019/2020 учебна година, разработени въз основа на рамков учебен план за общо образование и за 
професионално образование в спортните училища, съгласно Наредба 4/ 30.11.2015г. на МОН, 
както и типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища -прогимназиален 
етап, утвърден със Заповед .N2РД 09-1055/ 04.08.2016г. на министъра на образованието и науката. 

1. В училищните учебни планове за учениците от V, VI и VII клас се: 1. посочва учебната 

година, за която се прилага; 2. посочват формата на обучението и организацията на учебния ден; 
3. посочват учебните предмети от раздел А и седмичния и годишния брой на учебните часове по 
всеки от тях в съответствие с рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е 
разработен; 4. определят учебните предмети и дейности от раздели Б и В и седмичния и годишния 
брой на учебните часове по всеки от тях, като седмичният брой часове не може да бъде по-малък 
от 0,5 часа; 5. определят изучаваните чужди езици; 6. посочва се в пояснителни бележки, че 
допълнителния час за организиране и провеждане на спортни дейности се използа за участие в 
спортни състезания, етапен контрол и първенства по вид спорт/спортна дисциплина/категория. 

2. Училищните учебни планове за учениците от V,VI и VII клас се утвърждават за учебна 
2019/2020 година. 

3. Училищните учебни планове за учениците от V,VI и VII клас за учебната 2019/2020 година 
се приемат на заседание на педагогическия съвет до 02.09.2019 г., съгласуват се с обществения 
съвет към училището, съгласуват се от министъра на младежта и спорта, утвърждават се със 
заповед на директора и не се променят през учебната година. 

(2) Училището работи по училищни учебни планове за учениците от VIII, IX и Х клас -
2019/2020 учебна година, с входящо равнище- завършено основно образование, разработени въз 
основа на рамков учебен план за общо и професионално образование в спортните училища, 
съгласно Наредба 4/ 30.11.2015г. на МОН, както и типов учебен план по специалност код 8131001 
«Помощник-треньор" от професия код 8131 ОО «Помощник-треньор" от професионално 
направление код 813 

"
Спорт"по рамкова програма В - за професионално образование с 

придобиване на трета степен на професионална квалификация в спортните училища - дневна 
форма на обучение от Рамкови програми за професионално образование с придобиване на втора и 
трета степен на професионална квалификация, утвърдени със Заповед .N2P Д 09-1808/ 17.03.20 17г. 
на министъра на образованието и науката. 

1. В училищните учебни планове за учениците от VIII, IX иХ клас клас се: 1. посочва учебната 
година, за I(ОЯ:ТО се прилага; 2. посочват формата на обучението и организацията на учебния ден; 
3. посочват учебните предмети от раздел А и седмичния и годишния брой на учебните часове по 
всеки от тях в съответствие с рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е 
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разработен; 4. определят учебните предмети и дейности от раздели Б и В и седмичния и годишния 

брой на учебните часове по всеки от тях, като седмичният брой часове не може да бъде по-малък 

от 0,5 часа; 5. определят изучаваните чужди езици; 6. посочва се в пояснителни бележки, че 

допълнителния час за организиране и провеждане на спортни дейности се използа за участие в 
спортни състезания, етапен контрол и първенства по вид спорт/спортна дисциплина/категория. 

2. Училищните учебни планове за учениците от VIII, IX и Х клас се утвърждават за учебна 

2019/ 2020 година. 
3. Училищните учебни планове за учениците от VIII, IX иХ клас за учебната 2019/2020 година 

се приемат за заседание на педагогическия съвет до 02.09.2019 г., съгласуват се с обществения 

съвет към училището, съгласуват се от министъра на младежта и спорта, утвърждават се със 

заповед на директора и не се променят през учебната година. 

Чл.15. (1) В училищните учебни планове извън задължителните учебни часове в учебния план 

се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица по един час на класа. 
(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание 

и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 
(3) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности се използва за участие в 

състезания, контролни срещи и се провежда в два или четири последователни часа, включително и 
в почивните дни. 

Чл. 16. (1) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите 

особености и възможностите на учениците, спортно-тренировъчния режим и училищния учебен 

план. Седмичното разписание се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни пре
ди започването на всеки учебен срок. 

(2) За определен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от 

утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове при условията, определени в 

държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. 
Чл. 17. Училищното обучение се организира в самостоятелни класове, които се номерират във 

възходящ ред с римски цифри. 
Чл. 18. (1) Броят на учениците в паралелката и деленето на паралелките на групи се определят 

с наредба на министъра на образованието и науката. 
(2) Разпределението на учениците по паралелки и броят на паралелките се извършва от ди

ректора на училището според нормативните документи от МОН. 
(3) Броят на учениците в групите по спорт се определят съгласно чл. 21 от Наредба N21 за 

условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища от 30.08. 
2016г., (изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 1.09.2019 г.) на министъра на ММС. 

Чл. 19. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители 

на всички паралелки. 
Чл. 20. За ученици, застрашени от отпадане, както и напреднали ученици, училището създава 

допълнителни образователни възможности, като организира и провежда: 
1. Индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика. 
2. Допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и в часовете за консулта-

ции. 

Раздел 11 
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 

Чл. 21. В училището се приемат ученици в V, VI, VII, VIII клас след проверка на способ

ностите им в съответния вид спорт съгласно Наредба 1 за условията и реда за прием и спортна 
подготовка на учениците в спортните училища от 30.08.2016 г. (изм.- ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила 
от 1.09.2019 г.) на министъра младежта и спорта. 

Чл. 22. Приемът на ученици в училището се извършва по следния ред: 
(1) Кандидатите подават до директора на училището в срок от 20 май до 20 юни /от 01 август 

до Об август- за вторй тур/ следните документи: 
1. заявление по образец, подписано от ученика и родителя (настойника или попечителя), в 

което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт; 
2. за кандидатите за прием в VIII клас - и заявление по образец за желаната професия; 
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3. копие на ученическа книжка; 

4. акт за раждане (за справка); 

5. медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен 
за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар; 

6. застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт. 
(2) Копията на документите по т. 3 и 4 се сравняват с оригинала и оригиналните документи се 

връщат на кандидата. 
(3) В срок до 20 декември учениците, които ще продължават обучението си в първи гимназиа

лен етап в училището, подават заявление по образец до директора на училището за избраната от 
тях професия и специалност от направление "Спорт" от списъка на професиите за професионално 
образование и обучение. 

1. Приемането на ученици в VIII клас /2019/2020 учебна година/ се извършва по държавен 
план-прием след проверка на способностите им по вид спорт и по професии и специалности от 
направление "Спорт", включени в списъка на професиите за професионално образование и 
обучение. 

2. Ученици, приети, обучаващи се и завършващи VII клас, които продължават обучението 
си в първи гимназиален етап, не полагат изпит за проверка на способностите. 

(4) Провеждат се приемни изпити за проверка на способностите по видовете спорт, изучавани 

в училището /първи и втори тур/, по график, утвърден от директора на училището, съгласно 
Наредба 1/ 30.08.2016г. (изм.- ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 1.09.2019 г.), издадена от Министъра 
на младежта и спорта. 

Чл. 23. (1) Ученици от друго Спортно училище могат да се приемат при наличие на свободни 
или освободени през учебната година места при следните условия: 

1. без полагане на изпит за проверка на способностите, когато продължават обучението си 
по същия вид спорт; 

2. след полагане на изпит за проверка на способностите, ако сменят вида спорт. 
Чл.24. Учениците , които постъпват в СУ "Ст. Караджа

" 
от друго Спортно училище, полагат 

приравнителни изпити в случай на различие в учебните планове. 

Раздел 111 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 25. Формите на обучение в училището са дневна и самостоятелна. 
Чл. 26. Дневна форма на обучение. 

(1) Дневната форма на обучение е присъствена и се провежда между 8.00 ч. и 18.15 ч. в 

учебните дни. 
Чл. 27. Самостоятелна форма на обучение. 
(1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебни предмети от училищния учебен план. 
(2) Самостоятелната форма на обучение в училище може да се организира за: 

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени 
с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона 
за здравето, не могат да се обучават в дневна форма. 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда 
на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управ
ление на образованието. 

3. ученици с изявени дарби; 
4. ученици от училището, навършили 16 години, които желаят да си сменят формата на обу

чение. 
5. ученици от училището, на които е наложена санкция "Преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение" по чл. 199, ал.1, т. 5 от ЗПУО. 
(3) При самостоятелната форма на обучение се прилага училищен учебен план за паралелка, из

брана от ученика. 
( 4) Подаването на заявление за записване и преминаване в самостоятелна форма на обучение се 

извършва до 20 учебни дни преди началото на изпитните сесии, посочени в ал.(5). 
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(5) Изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен 
план за учениците в самостоятелна форма на обучение в рамките на една учfбна година се органи
зират в три изпити сесии, които за учебната 2019/2020 година са следните: 1 

1. първа сесия- от 06.01.2020 г.-31.01.2020 г.вкл. 
2. втора сесия -от 16.03.2020 г. -10.04.2020 г.вкл. 

1 3. допълнителна сесия:- 12 клас- от 22.04.2020 г.- 13.05.2020 г. вкл. 
- другите класове - от 15.06.2020 г.- 26.06.2020 r.вкл. 

(6) Преди началото на изпитните сесии, посочени в ал.5, учениците пода�ат писмено заявление 
до директора на училището, в което посочват учебните предмети от училиЩните учебни планове, 
по които желаят да се явят на изпити през съответната сесия. За учебната �О 19/ 2020 година тези 
срокове са следните за: 

1. първа сесия- от 02.12.2019 г.-13.12.2019г.вкл. 
2. втора сесия - от 10.02.2020 г.- 21.02.2020 г. вкл. 

(7) Правото на допълнителна сесия по ред, определен от Директора на уrилището, се отнася за 
учениците в самостоятелна форма на обучение при наличие на: причини по спорт, удостоверени 
със съответния документ от спортните федерации и клубове; здравословни !причини, възпрепятст
вали явяването на изпит/и/ от редовната сесия, които са удостоверени с медицински документ. 

1 (8) Организацията, провеждането и оценяването на изпитите за определяне на годишна оценка 
по учебните предмети от училиrцния учебен план на учениците в с�остоятелна форма се 
осъrцествяват при условията, определени с Наредба за изменение и допълнfние на Наредба N2 11/ 
01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(9) За учениците, навършили 16 години по решение на директора се дfпуска обучение за за
вършване на два класа в една година. Учениците полагат изпити за следваrц клас само ако успеш
но са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 
(10) Учениците в СФО подават писмено заявление до директора на учили�ето преди началото на 

всяка учебна година за продължаване на обучението си в съответния клас. 1 
(11) В началото на учебната година Директорът на училиrцето утвърждава правила за провежда

не на самостоятелната форма на обучение. 

Раздел IV 
УЧЕБНО ВРЕМЕ 

1 

Чл. 28. (1) Училиrцното обучение се организира в учебни години, учебнiи срокове, учебни сед-
мици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции. 1 

2. Учебната година започва на 01 септември. 
1. Учебната година е с продължителност 12 месеца. 

1 2.1. В случай, че 01 септември е почивен ден, учебната година запонl ва на първия следваrц 
работен ден. 

1 3. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междуср
1
очна, пролетна и лятна 

ваканция, съгласно Заповед N2 РД 09-2148/ �7.08.2019г. на МОН. 
1 4. За всяка учебна година директорът на училището въз основа на заrовед на министъра на 

образованието и науката, държавния спортен календар и училиrцния учебеНi план определя със за
повед началото и края на ваканциите, времето за учебно-тренировъчни и ,ъзстановителни лагери 
и за производствена практика. 

Чл. 29. (1) Учебната година включва два учебни срока. 
(2) Продължителността на първия срок е, както следва: 

1 1. за V, VI и VII клас- 20 учебни седмици, от които две учебни седмици /от 02.09.2019г. до 
13.09.2019г./ за спортна подготовка по вид спорт- спортен лагер; 1 2. за VIII и IX, Х клас- 20 учебни седмици, от които две учебни седмици 1 от 02.09.2019г. до 
13.09.2019г./ за спортен лагер; 1 

3. XI и XII клас-20 учебни седмици, две от които 1 от 02.09.2019г. до iз.О9.2019г./ се 
1 

използват за обучение по вид спорт. 
(3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на минис1]Ъра на образованието и 

науката по чл. 104, ал.1 от ЗПУО, който за учебната 2019/2020 година е, кai<fTO следва: 
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1. за учениците от V и VI клас- 18 учебни седмици /от 06.02.2020г. до 30.06.2020г./, от които 

последните две учебни седмици /от 16.06.2020г. до 30.06.2020г./- за обучение по вид спорт; 

2. за учениците от VII, VIII, IX , Хи XI клас- 18 учебни седмици /от 06.02.2020г. до 30.06. 

2020г./; 
3. за учениците от XII клас- 13 учебни седмици /от 06.02.2020г. до 14.05.2020г./. 

(4) Учебните занятия са със следната продължителност: 
1. за V и VI клас - 34 учебни седмици и 38 спортно-тренировъчни седмици; 
2. за VII, VIII, IX, Хи XI клас- 36 учебни седмици и 38 спортно-тренировъчни седмици; 
3. за XII клас - 31 учебни седмици и 33 спортно-тренировъчни седмици. 

(5) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. 
Чл. 30. (1) 1. Продължителността на учебните часове е 40 минути. 
2. Продължителността на часовете по учебна практика, както и по специализирана подготовка 

и активен отдих е 90 минути /два последователни учебни часа (без почив�а между тях), всеки от 
които с продължителност от 45 минути/. 

3. Продължителността на часовете по производствена практика за учениците от XII клас (два 
1 

учебни часа седмично), за учениците от XI клас (2-ри учебен срок, 15 учебни седмици, 4 учебни 
часа седмично) и за учениците от Х клас (един учебен час седмично) е 90 минути. 

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност 1 О минутиrl като времето за обяд, 
отдих и придвижване от спортните зали и съоръжения е 60 минути. 

(3) Учебните часове по специализирана подготовка, учебна практика и активен отдих и 
1 

възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвяния по решение нf педагогическия съвет 
преди началото на учебната година, се организират и провеждат без почивка между тях, но не 
повече от два последователни часа. 

Чл. 31. Организацията на учебния ден е целодневна, съгласно чл. 102, ал.3 от ЗПУО. 
Чл. 32. При целодневната организация задължителните учебни часове огат да се съчетават с 

форма на учебна самоподготовка. 

Раздел V 
УЧИЛИЩНА, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА Д ЙНОСТ 

1 
Чл. 33. Учебно-тренировъчната и състезателната дейност се провеждат сrьобразно методически

те изисквания на българските спортни федерации по съответния вид спорт и учебни програми, 
утвърдени със Заповед N� Р Д-09-500/ 30.08.20 16г. на министъра на младежiа и спорта. 

Чл. 34. Учебно-тренировъчният и спортно-състезателният процес на Уflениците от спортните 
училища се организират от училището и се реализират в спортния клуб, съгласувано с български
те спортни федерации по съответния вид спорт. 

Чл. 35. Методическото ръководство на спортно-състезателната дейност се осъществява от бъл
гарските спортни федерации по съответния вид спорт, а координацията и контролът на 
специализираната подготовка - от заместник-директора по спортна подготовка, съгласувано с 
българските спортни федерации по съответния вид спорт. 

Чл. 36. Тренировъчната, спортно-състезателната дейност и лагерите, които са извън типовия 
учебен план, през почивните дни и ваканциите, се организират и провеждат от спортните клубове 
и лицензираните спортни федерации по съответния вид спорт. 

Чл. 37. (1) Производствената практика заучениците от Х, XI и XII клас е задължителен 
елемент от учебния процес. Производствената практика е задължителна за всички ученици от 
всички форми на обучение. 

1. Производствената практика се провежда по учебни програми, разработени от учителите, 

утвърдени от Директора и съгласувани с председателите на спортните клубове, в които се провеж

да практическтото обучение. 
2. Графикът и редът за провеждане на производствената практика се утвърждава от директора. 

3. По време на производствената практика ученикът води дневник за отразяване на дейността 
си по дни. Дневникът /по образец на училището/ се заверява от лицето, при което ученикът 

работи, от учителя-ръководител на практиката и се предава за утвърждаване и съхранение на за

местник-директора по спортна дейност. 

4. Производствената практика се оценява с годишна оценка, която се нанася в дневника на 

класа, в ученическата книжка и личния картон на ученика. 
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5. Ученици, непровели произnодетвена практика, в регламеН1праното в�еме подават молба до 
директора и представят извинителни документи или излагат основателни, уважителни аргументи. 

1 
6. Ученици, получили оценка "Слаб 2", провеждат производствената прfктика отново. 
7. Директорът в случаите на т. 5 и т. 6 определя със заповед нов график за производствена 

��� 1 
Чл. 38 (1) По време на обучението си в Спортно училище ученик може еднократно да промени 

спорта за обучение, по който е приет, при спазване на следната процедура: 1 
1. Родителят/ настойникът и ученикът подават заявление до директора на училището, съгласу

вано с учителя по спортна подготовка на групата, в която се обучава учJникът, и с учителя по 
спортна подготовка на групата, в която ученикът ще бъде преместен; 

2. Полагане на изпит по съответния вид спорт. 
3. Родителят/ настойникът и ученикът подават декларация, че ученикът не е сменял вида спорт 

в училището или евентуално в друго предходно спортно училище. 
(2) Директорът назначава със заповед комисия за провеждане на изпит� и след успешното му 

полагане от страна на ученика, издава заповед за извършване на промяната на спорта. 
(3) Промяната на спорта по ал. 1 може да се извършва за ученици от v ДО ех клас. 

Раздел VI 
ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

1 
Чл. 39. (1) Оценяването има за цел измерване на постигнатите резултатИ от обучението и ниво-

то на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. 
(2) Оценяване се извършва: 

1. в процеса на обучение; 
2. в края на клас или на етап от степен на образование; 
3. при завършване на степен на образование. 

Чл. 40. Вътрешно и външно оценяване. 
(1) При вътрешното оценяване оценяващ е обучаващият учител. 
(2) При външното оценяване оценяващи може да са: 

1. училищна комисия, определена от директора на училището; 
2. длъжностни лица или комисии, определени от министъра на образованието и наука-

та, както и от началника на РУ О. 1 (3) В края на VII клас се провежда национално външно оценяване з� установяване степента 
на постигане на компетентностите на учениците по Български език и лите�атура и Математика за 
съответния етап на образование. Националното външно оценяване се провежда по утвърдени от 
министъра на образованието и науката изпитни материали и формат и обхваща учениците от 
цялата страна в съответния етап на образование. 

Чл. 41. Оценяването на резултатите от обучението се извършва чре текущи изпитвания и 
изпити. 

Чл. 42. Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, fато част от тях са въз 
основа на проекти. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущr оценки и брой точки, 
въз основа на които се формират срочни или годишни оценки. 

1. Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен Ifедмет за всеки учебен 
срок за V, VI, VII, VIII, IX и Х клас е определен в Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
N2 111 О 1. 09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на ученици

J
1 
е, а за учениците от XI 

и XII клас - в Наредба N2 3/ 15.04. 2003 г. за системата за оценяване. 
2. Минималният задължителен брой текущи изпитвания за всеки 1чебен срок по спортна 

подготовка е: 
- една оценка от резултатите от тестове съгласно нормативи, утвърfени от министъра на 

младежта и спорта, проведени в началото на учебната година за определян1 на входно равнище; 
- не по-малко от две текущи оценки на технико-тактическите умения по вида спорт; 
- една оценка от резултатите от текущо практическо изпитване за !определяне на изходно 

равнище, проведено съгласно нормативи, утвърдени от министъра на младqжта и спорта; 
- една оценка от резултатите от етапен контрол и участие в съст�зания от държавния и 

международния спортен календар по вида спорт. 1 
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3. За учениците със специални образователни потребности, които с� обучават по индиви
дуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентности-
те, заложени в нея. 1 

Чл. 43. Изпити. 
1. Изпитите биват: 
- приравнителни; 
- за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 
- за промяна на оценката; 
- за установяване степента на постигане на компетентностите от учебната програма по учебен 

предмет за определен клас; 
- изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално 

образование или на професионално обучение; 1 
- държавни зрелостни. 

2. Оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъЩествява от училищни 
изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището. 

3. При различие между училищните учебни планове новоприетите учiеници NIII-XII клас/ 
полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от СУ "Ст J Караджа" в качество-
то му на приемаща училище. 1 

4. Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесИи. 
1 

4.1. Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на 
учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със 
заповед на директора на училището. 1 

4.2. Редовните поправителни сесии за учениците от XII клас са две и 1 се провеждат до две 
седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната 
година по ред, определен със заповед на директора на училището. 1 

4.3. Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицинЬки документ, не са се 
явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допъ�шителна поправител
на сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 1 О октом
ври. 

4.4. Учениците от XII клас, които имат оценка слаб (2) по учебни п�едмети, изучавани в 
задължителните или избираемите учебни часове, на редовните поправитfлни сесии и/или на 
допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се 
явяват на поправителни изпити и на допълнителна януарска поправителна сеЬия по ред, определен 
със заповед на директора на училището. 1 

1 
4.5. Учениците от СФО, които по основателни причини /причини по спорт, удостоверени със 

съответния документ от спортните федерации и клубове; здравословни при�ини, удостоверени с 
медицински документ, които са възпрепятствали явяването/ са пропуснали Рrдовните сесии, могат 
да се явят на допълнителна сесия по ред, определен със заповед на директора

1 
на училището. 

5. Учениците, успешно завършили втори гимназиален етап на обучениf (XII клас), полагат 
държавен зрелостен изпит по български език и литература и държавен зрелостен изпит по един 

1 
избираем учебен предмет, съгласно Закона за предучилищносто и училищното образование. 

5.1. Държавните зрелостни изпити се полагат при спазване на ДОИ към момента на явяването 
без ограничение за възраст и брой изпитни сесии. 1 

1 
Чл. 44. Оценки 1 

(1) Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и 1изпитите се поставя 
оценка, съдържаща качествен и количествен показател. Оценките, които моrе да се поставят са: 
"отличен (6)", "много добър (5)", "добър (4)", "среден (3)", "слаб (2)". 1 

(2) Текущите, срочните и годишните оценки за учениците от дневна форма на обучение се 
вписват в ученическата книжка и в дневника на класа. 

1 
(3) Като текуща оценка се вписва и оценката от проведеното външно оцен�ване, извършено 

чрез изпитвания по описаните изисквания. 1 
(4) Годишните оценки на учениците от V до VII клас се вписват и в гла�ната класна книга, а 

срочните и годишните оценки на учениците от VIII до XII клас - в личния каятон на ученика. 
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(5) Годишните оценки от изпитите на учениците от СФО се вписват в съответните изпитни 
протоколи, в книгата за резултатите от изпитите на учениците на СФО и в1 личния картон на уче
ника. 

5.1. Изпитната комисия изготвя списък с резултатите от изпитите и го предава на техничес-
кия секретар в училището, за да бъде поставен на видно място. 1 

5.2. Определеният от Директора на училището учител, отговарящ за водене на задължител
ната училищна документация на учениците от СФО вписва оценките в определената за целта учи-
лищна документация. [ (6) Оценките от поправителните изпити на учениците от дневна форма на обучение се впис
ват в съответните изпитни протоколи от председателя на изпитната комИСJ;IЯ, след което класният 
ръководител ги вписва в главната класна книга (за учениците от V-VII клаf) или в личния картон 
на ученика (за учениците от VIII до XII клас), дневника и ученическата книжка. 

Чл. 45. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и 
организацията, условията и редът за извършването му за учениците от V, V�, VII, VIII, IX иХ клас 
през учебната 2019/ 2020 година се определят съгласно Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба NQ 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 46. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите �а оценяване, както и 
организацията, условията и редът за извършването му за учениците от XI и XII клас през учебната 
2019/ 2020 година се определят съгласно Наредба NQ 3 от 2003 г. за си9темата за оценяване и 
Наредба NQ 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зр�лостни изпити. 

Раздел VII 1 
ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАЖИЕ 

Чл. 47. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от 1 общообразователната, 
специализираната и задължителната професионална или задължителноизбираемата подготовка 
има годишна оценка най-малко среден /3/. 

Чл. 48. Ученици, които имат годишна оценка слаб /2/ по учебен предме�, полагат изпит за про
мяна на оценката по учебния предмет при условия и по ред, определени с !държавния образовате
лен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците 

Чл. 49. В случай че ученик получи годишна оценка слаб /2/ по учебен рредмет с практическа 
насоченост от специализираната подготовка, той не може да повтаря учебната година в спортно 
училище и се премества в друго училище при спазване на изискванията Наредба за изменение и 

J 

допълнение на Наредба NQ10/ 01.09.2016г. на МОН за организацията на деиностите в училищното 
образование. 1 

Чл. 50. (1) Ученици, които имат годишна оценка слаб /2/ по учебен предмет и не са се явили 
(по неуважителни причини) или не са положили успешно изпита за промяна на оценката, повта-
рят класа. 1 

(2) За учениците по ал.1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна фор
ма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятнtта ваканция при усло
вия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнител
ното обучение може да продължи и през следващата учебна година. 

Чл. 51. Ученици от XII клас, които имат годишна оценка слаб /2/ по уrебни предмети от ЗП, 
ЗПП или СИП на редовната и/или поправителни сесии или не са се явили ШJ. поправителни изпити, 
не повтарят класа. Те могат да се явяват на изпити за промяна на оценката без ограничения на 

1 
броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния обрfователен стандарт за 
оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 52. Учениците, успешно завършили XII клас, стават зрелостници и �ридобиват право да се 
явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобивfне на професионална 

квалификация. 
Чл. 53. Зрелостниците, които се обучават за придобиване на професионално образование, по 

тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 1 24, ал. 3 от отменения 
Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за поло
жен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната о

1
ценка от оценките от 

държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. 
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Чл. 54. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа l се се явява на изпити 
само по учебните предмети , по които има оценка "слаб (2)". 1 

Раздел VIII 1 
ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Чл. 55. (1) Успешното завършване на клас се удостоверява с ученическа книжка. 
(2) След успешно завършен клас по желание на ученика му се издава удоdтоверение за завършен 

1 клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на сrособностите или чрез 
конкурсен изпит. 

1. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки о учебните предмети, 
определени с учебния план. 1 

Чл. 56. (1) На учениците, успешно завършили VII клас, се издава свидетелство за основно 
образо-вание съгласно държавния образователен стандарт за информацrtята и документите за 
системата за предучилищното и училищното образование. 1 1. В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки по 
учебни предмети, определени с учебния план, по който се обучават учениците. 

1 
(2) Учениците със специални образователни потребности, завършили об�чението си в VII клас, 

които се обучават по индивидуална учебна програма и на които се пdставят оценки само с 
качествен показател ("постига изискванията", "справя се" и "среща зюjруднения"), получават �=:о::::е

н
:а ;;:;�:::;;�::,�;.,:�: им дава право да продължат обtението си в VIII клас, 

Чл. 57. (1) На учениците, завършили успешно Х клас, се издава удостовер�ние за завършен първи 
гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продълЖат обучението си във 
втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиваvе на професионална 
квалификация. 

(2) Учениците със специални образователни потребности, завършили обучението си в Х клас, 
получават удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в 

1 
XI клас и на професионално обучение. 

(3) Учениците по ал. 1 и 2, които се обучават и за придобиване на професионална квалифика
ция, освен документа по ал. 1 и 2 получават и съответните документи, из�адени при условията и 
по реда на Закона за професионалното образование и обучение. J Чл. 58. (1) На учениците, успешно положили държавните зрелостни из ити се издава Диплома 

1 

за завършено средно образование, която дава право за продължаване на or· разованието в универ-
ситет. 

(2) В дипломата за завършено средно образование се вписват броя на учебните часове по 
изучаваните учебни предмети - за дневна форма на обучение, оценките о1 учебните предмети от 
ЗП, ЗПП или профилираната подготовка, както и учебните предмети от СИП, определени с учеб-

1 ния план. в дипломата се вписват и оценките от държавните зрелостни изпrти. 

о це�;� ����:с;�:е�'� 1 

д�;���;:�а�а
и��:�=�н�����=�::� :�и�:::���о к1:�н�а��������:::ч�� 

учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритмеfичните оценки, вписа
ни като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в избираеми1е часове. 

( 4) Дипломата за завършено средно образование е окончателна и дава право за продължаване 
на образованието или за професионално обучение. 1 

(5) В случаите, когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни 
изпити, по негово желание му се издава удостоверение за завършен втори гkмназиален етап на 
средно образование, което дава право на професионално обучение. У достоверението за завършен 
втори гимназиален етап не дава право за продължаване на образованието. 

1 

(6) Дипломата по ал. 1 и удостоверението по ал. 5 се издават от учили�ето, в което ученикът е 

Чл. 59. Придобиване на професионална квалификация. 
завършил XII клас. 1 

(1) Учениците, завършили успешно XII клас и успешно положили държавните изпити по 
теория и практика на професията «Помощник-треньор», специалност «Спорт» придобиват трета 
степен на професионална квалификация. 
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(2) На учениците, завършили професионално образование се издава свидетелство за профе
сионална квалификация. 

(3) По свое желание ученикът може да получи европейско приложение към свидетелството 
за професионална квалификация и/или приложение към дипломата за средно образование на чужд 
език - английски, френски или немски. 

Чл. 60. (1) Оформянето на училищната документация, касаеща завършването на клас, степен на 
образование и професионална квалификация, се извършва от съответните класни ръководители, 
проверява се, утвърждава се и се заверява от директора. 

(2) Издадените удостоверения и свидетелства се вписват в специално предназначени за целта 
книги. 

Чл. 61. Директорът на училището при необходимост издава дубликат на документ за завършен 
клас, степен на образование и професионална квалификация (удостоверение за завършен клас, 
свидетелство за основно образование, диплома за завършено средно образование, свидетелство за 
професионална квалификация) в случай, че оригиналният документ е бил издаден от СУ «Ст. Ка
раджа». 

1. Дубликатът се издава след подаване на писмена молба от заинтересованото лице, в която 
то посочва причините, налагащи издаването на документа. Молбата е по образец, съгласно ДОС. 

2. За документите в системата на предучилищното и училищното образование дубликат се 
издава при наличие на учебна документация, от която е видно, че оригиналният документ е изда
ден. 

Чл. 62. Документите, издавани или водени от училището, се създават, попълват и водят или 
издават на хартиен и/или електронен носител, като тяхното унищожаване съответства на разпо
редбите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба NQ8 от 11.08.2016 г. за информацията и 
документите за системата на предучилищото и училищното образование. 

Раздел IX 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

Чл. 63 (1) Учениците могат да се преместват, както следва: 
1. от V до VI клас включително- през цялата учебна година; 
2. от VII до IX клас включително - не по-късно от ЗО учебни дни преди края на всеки учебен 

срок; 
3. в Х клас - не по-късно от ЗО учебни дни преди края на първия учебен срок при смяна на 

професия и вид спорт и ЗО учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата професия и вид 

спорт. 
4. в XI клас- не по-късно от ЗО учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата професия 

и вид спорт. 
5. в XII клас - не по-късно от ЗО учебни дни преди края на първия учебен срок по същата 

професия и вид спорт. 
(2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас при смяна на 

профил или професия, в случай че са национални състезатели по вида спорт, по който ще се 
обучават за придобиване на професионална квалификация в приемащото спортно училище. 

1. Участието в национален отбор се удостоверява със служебна бележка, издадена от съот
ветната лицензирана спортна федерация. 

(3) Преместване без спазване на изискванията на ал. 2 и преместване след успешно завършен 
XI клас при смяна на профил или професия се разрешава от началника на регионалното 
управление на образованието след представяне на документи, удостоверяващи причините. 

Чл. 64. (1) Приемането (по време на учебната година) на ученик в СУ «Стефан Караджа» става 
след подаване на заявление, подписано от родителя/настойника и/или ученика, до директора на 
СУ «Ст. Караджа» и по ред, определен с Наредба 1 за условията и реда за прием и спортна подго
товка на учениците в спортните училища (изм.- ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 1.09.2019 г.). 

(2) При преместване на ученик от друго спортно училище в СУ «Стефан Караджа» за обучение 
по същия вид спорт, ученикът не полага изпит за проверка на способностите. 

Чл. 65. (1) Освобождаването на ученик от СУ «Ст. Караджа» се извършва след подаване на 
молба лично от родителя/ настойника на ученика. 

(2) У достоверението за преместване се издава до 5 работни дни от датата на подаване на мол-
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бата и се получава от лицето, подало молбата, срещу документ за самоличност. 
Чл. 66. Заявленията за напускане и за приемане се подават от родителите и/или ученика 

съгласно чл. 12, ал. 2 на Закона за предучилищното и училищното образование. 

Раздел Х 
ХРАНЕНЕ В СТОЛ 

Чл. 67. Организацията и реда в стола се осъществява с помощта на комисия. 
Чл. 68. (1) У пълномощено от директора лице ежедневно изготвя заявка за храна в стола за след

ващия ден. 
(2) Ученикът лично, след представяне на ученическата си книжка, дава заявка и получава ку

пони за храна за следващия учебен ден по утвърден от комисията график. 
(3) При отсъствие по уважителни причини /болнични, състезания и семейни/ родителят, 

респективно, учителят по спорт е длъжен да уведоми класното ръководство, за да се заяви храна 
за деня, когато ученикът ще се яви на училище. 

(4) Ученикът получава храна след показване на купон. 
(5) Събраните от главния дежурен учител след храненето на учениците купони се предават на 

лицето, което изготвя заявката за храна. 
Чл. 69. На ученици, които участват в състезания в делнични дни, се полага суха храна за дните 

на състезание. 
Чл. 70. Учениците, настанени на общежитие, след подаване на заявка, в почивни дни имат пра

во на суха храна. 
Чл. 71. Учениците, които се хранят в стола нямат право да отстъпват купоните си на други уче

ници. 

Глава трета 
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КЛИМАТ 

Чл. 72. (1) Основен принцип при изграждането на политиката на СУ «Ст. Караджа» за проти
водействие на тормоза в училище е прилагането на цялостен училищен подход, полагане на коор
динирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 
училищна среда. 

(2) Училищната политика за противодействие на тормоза в училище се реализира на равнище 
училище и на равнище клас, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по 
превенция и интервенция (реакция). 

(3) При работата с учениците педагогическите специалисти в СУ "Стефан Караджа" основават 
дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гаран
тиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предо
ставяне на възможност за усвояване на добри поведенчееки модели спрямо! себе си и останалите. 

( 4) При работата с проблемните ученици педагогическите специалисти IВ СУ "Стефан Караджа" 

следва да основават дейността си на принципа на превенцията на обучитеЬните трудности и ран
ното оценяване на риска от тях. 

Чл.73. (1) Етичният кодекс на училищната общност се приема от педагогическия съвет, 
Обществения съвет, Училищното настоятелство и ученическото самоуправление. 

(2) Етичният кодекс се поставя на видно място в училищната сграда. � 
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет-страницата на училище о. 

Чл. 7 4. (1) На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, 
която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална ареда :ш развиване на 
способностите и уменията им. 1 

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с ин�ивидуалните образова
телни потребности на всеки ученик. 

(3) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на об ата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие на учениците, в началото на всяка учебна година директорът на 
училището със заповед определя координатор, който координира работата а екипите за подкрепа 
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за личностно развитие на учениците и дейностите с педагогическите специалисти и с родителите 
във връзка с подкрепата за личностно развитие на учениците. 

Чл. 75. (1) Общата подкрепа за личностно развитие, която е насочена към всички ученици в 
класа, включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
2. допълнително обучение по учебни предмети; 
3. допълнително консултиране по учебни предмети; 
4. кариерио ориентиране на учениците; 
5. занимания по интереси; 

6. библиотечно-информационно обслужване; 
7. грижа за здравето; 
8. осигуряване на общежитие; 
9. поощряване с морални и материални награди; 

10. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 
11. дейности за превенция на обучителните затруднения; 
12. логопедична работа. 

(2) У словията и реда за прилагане на дейностите по ал.l се определят от Наредба за приобща
ващото образование от 27.10.2017г. 

Чл. 76. Педагогическите специалисти в СУ "Стефан Караджа" осъществяват дейности по пре
венция на тормоза и насилието, които включват: 

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

вание в Часа на класа; 
3. партньорство с родителите; 

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност. 
Чл. 77. (1) Видовете и съдържанието на дейностите за превенция на насилието и преодоляване 

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

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

умения за общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин; 
5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 
8. оказване на психологическа подкрепа на ученика. 

(2) У словията и реда за прилагане на дейностите по ал.l се определят от Наредба за приобща
ващото образование от 27.1 0.2017г. 

Чл. 78. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици: 

1. в риск; 
2. с изявени дарби; 
3. със специални образователни потребности; 
4. с хронични заболявания. 

Чл.79. (1) За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното им 
поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в учи
лищната среда, с участието в дейността на училището и с поведенчееките им прояви се информи
ра родителят, а за дейността по чл. 77, т. 6 се изисква и информираното му съгласие. 

(2) При отказ от страна на родителя на ученика/ лицето, което полага грижи за ученика да 
окаже съдействие за реализиране на дейностите по чл.77, директорът на училището писмено сиг
нализира дирекция 

"
Социално подпомагане" по настоящия адрес на ученика за предприемане на 

действия при необходимост при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 
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Глава четвърта 
ФУНКЦИИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-БЪЗПИТАТЕЛНАТА 

И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА ДЕЙНОСТ 

Раздел 1 
УЧИТЕЛИ 

Чл.80. Учителят в училище организира и провежда образователно-възпитателния процес по 

учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълно
ценното им интегриране в училището и социалната среда. 

Чл. 81. (1) Учителските длъжности са: 
1. учител; 
2. старши учител; 
3. главен учител. 

(2) Учителската длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професио

нално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионал

ните направления и професионална квалификация "учител". 
(3) У словията и редът за заемане на учителските длъжности се определят съгласно ДОИ за 

учителската правоспособност и квалификация след подаване на заявление до директора на учеб
ното заведение. 

(4) В случай че при обявен конкурс за заемане на длъжност "главен учител", отговарящите на 
изискванията за заемането й лица са повече от един, директорът извършва подбор по предварител
но обявени от него критерии, съгласувани със синдикалните организации в училището. 

(5) Учителските длъжности не могат да се заемат от: 

1. лица, осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпле-
ние; 

2. лица, лишени от право да упражняват професията си; 
3. лица, които страдат от заболявания и отклонения, застрашаващи живота и здравето на 

учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласува
но с министъра на здравеопазването. 

Чл. 82. Учителите имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 
принципите и целите, определени в този закон; 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задъл

жения; 
5. да повишават квалификацията си; 
6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

Чл. 83. Учителите имат следните задължения: 
1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните обра

зователни стандарти; 
2. да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, 

включени в длъжностната им характеристика; 
3. да преподават учебния материал на книжовен български език, с изключение на учебните 

предмети «чужд език» и «майчин език», да общуват с учениците на книжовен български език и да 

ги подпомагат да усвояват книжовните езикови норми; 
4. да уведомяват своевременно ръководството при невъзможоност да изпълняват служебни

те си задължения с цел осигуряване на заместник. 
5. да участват в работата на Педагогическия съвет и да изпълняват неговите решения; 
6. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 

7. да информират писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на 

учениците, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване и интег

риране в училищната среда, да ги насочват към форми за допълнителна работа с оглед възможнос

тите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на неговото право да взема реше-ние; 
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8. да не ползват мобилен телефон по време на час; 

9. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училище, както и извън училище

при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 
10. да се явяват на работа в облекло и във вид, които съответстват на положението им на учи

тели и на добрите нрави; 
11. да не внасят в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повише

на опасност; 
12. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други 

дейности, организирани от училището; 
13. да спазват изискванията на Етичния кодекс като зачитат правата и достойнството на 

учениците и другите участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със 
заинтересованите страни; 

14. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно 
развитие на училището и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел 
подобряване качеството на образованието им. 

Чл. 84. На учителите се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административни
те органи и обществеността. 

Чл. 85. При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, замест
ник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител в училището имат 
право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с 
наредба, издадена от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финан
сите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на училището. 

Чл. 86. При прекратяване на трудовото правоотношение с учители, които през последните 1 О 

години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в училището, на 
тези учители се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
в размер на 1 О брутни работни заплати. 

Чл. 87. (1) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически специалист не може да 
извършва срещу заплащане обучение или подкрепа на ученици, с които работи в училището, ако 
това заплащане е от името и за сметка на учениците, включително със средства от училищното 
настоятелство. 

(2) Учителите нямат право да участват при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да 
извършват проверка и оценка на изпитни работи, ако са подготвяли ученици за явяването им на 
съответния изпит срещу заплащане и ако това заплащане е от името и за сметка на учениците. 

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година учителите подават пред 
работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и 
за сметка на учениците през предходната учебна година са извършвали обучение или подкрепа на 
ученици и дали това са били ученици, с които учителите са работили в училището в същия пе
риод. 

(4) Преди включването си в дейности по ал. 2 учителите подават декларация, че не са подгот
вяли ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им. 

(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на деклара
цията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание учителите носят дисципли
нарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 

Чл. 88. Забранено е извършването на всякаква търговска дейност на територията на училището. 
Чл. 89. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в 

друго удобно за двете страни време. 
Чл. 90. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения: 

1. Формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен кли
мат, като поощряване на уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и со
циалната среда; 

2. Подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на: 
- план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурно образо

вание, за кариерното им ориентиране и провеждане на ЧК; 

- правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност, 

съвместно с учениците. 
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3. Своевременното информиране на ученици и родители за: 

- училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписа

ние и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на 
занимания по интереси; 

- успеха и развитието на учениците в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спаз

ването на правилата в училището и на Етичния кодекс, с цел приобщаване към училищната общ
ност; 

-възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учени
ка, за определения график на допълнителните консултации по учебни предмети. 

4. Консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното ориенти

ране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на уме
нията му. 

5. Спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите на паралелката. 
6. Уведомява родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с 

писмо, по имейл или в телефонен разговор когато ученикът отсъства от училище един учебен ден 
и отсъствието не е по уважителни причини и обсъжда с родителя възможностите за отстраняване 

на причините за отсъствията. 
7. Отбелязва броя на отсъствията на ученика в дневника на класа, а в края на всеки учебен 

срок ги вписва в ученическата книжка на ученика. 
8. Анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и предприема 

превантивни и корективни мерки за справяне с тях. 
9. Организира и провежда родителски срещи. 

10. Осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката. 
11. Осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване 

и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 
12. Осъществява връзка и подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката. 
13. Предлага налагане на санкции на ученици, които не изпълняват задълженията, определени 

в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейностш на училището, 
след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за прео
доляване на проблемното поведение на учениците. При налагане на санкция на ученика класният 
ръководител спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, описана по чл. 98 от настоящия 
правилник. 

14. По време на родителските срещи обсъжда и взема решения по основни въпроси, свързани с 

развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. 
15. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведе

нието на отделните ученици от паралелката. 
16. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на ро

дителите информация за графика на приемното време на учителите в училището и изисква от ро
дителя да предостави електронна поща на един от родителите. 

(2) Дежурните учители имат следните задължения: 
1. Спазват утвърдения от директора график за дежурство; 
2. Идват 20 минути преди започване на учебните занятия за установяване състоянието на 

училищната база и подготовката й за образователния процес; 
3. Информират се за отсъстващите учители и уведомяват Директора. 
4. След биенето на учебния звънец предприемат мерки за прибирането на учениците в клас-

ните стаи и подготовката им за учебния час; 
5. Контролират графика за времетраене на учебните часове; 
6. Носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда и учебния двор; 
7. Контролират отдиха на учениците през времето, предвидено в дневния режим на учили

щето; 
8. Информират ръководството и съдействат за организацията на образователния процес с 

учениците, при които след започване на учебен час, не се яви учител; 
9. Организират дейности с отстранени от час ученици; 

1 О. Информират училищното ръководство за всички констатирани нарушения на установения 
в училище ред; 
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11. У становяват състоянието на училищната база след приключване на учебните занятия и 

уведомяват училищното ръководство за неизправности или нанесени щети на материалната база; 
12. Не допускат ученици в класните стаи по време на провеждане на учебните часове по спорт

на подготовка. 
Чл. 91. Учителят по вид спорт в училището е длъжен: 

1. Да планира, провежда и отчита цялостната учебно-тренировъчна и спортно-състезателна 
дейност, провеждана с учениците в СУ "Ст. Караджа". 

2. Да спазва Закона за физическото възпитание и спорта, ЗПУО и нормативните документи на 
МОН и ММС. 

3. Да индивидуализира спортната подготовка на учениците. 

4. Да проявява висока взискателност, да подпомага, контролира и насърчава учениците в 
спортната им подготовка, образованието и възпитанието им. 

5. Да не допуска отклонения от утвърдения учебен план и от седмичното разписание за спорт
на подготовка на поверените му групи. 

6. Да вписва отсъствията и темата на провежданите тренировъчни занятия в Тетрадка

дневник на спортния преподавател, да оценява уменията на учениците съгласно изискванията на 
МОН и да пренася отсъствията в дневника на класа. 

7. Да работи в тясно взаимодействие с класните ръководители, учителите и родителите на 
своите възпитаници. 

8. Да участва активно в педагогическите съвети, оперативки и родитело-учителски срещи. 

9. Да участва непосредствено в издирването и попълването на вакантните места в трениро-
въчните групи. 

10. Да се запознава с изискванията на Допинг комисията и Допинг контрола. 
11. Да опазва физическото и психическо здраве на своите възпитаници. 
12. Да посещава учениците, които не са от града, един път месечно в общежитието и да док

ладва за евентуални нередности на заместник-директора по спортната дейност. 
13. Да представя документ от президента на спортния клуб за предстоящи състезания за изви

няване на отсъствията на учениците от учебни занятия. 

Раздел 11 

УЧЕНИЦИ 

Чл. 92. (1) Настоящият правилник има за цел да регламентира правата и задълженията на 

учениците в Спортното училище. 

(2) Всеки ученик е длъжен да спазва правилата, посочени в този правилник и да изисква 
осигуряване на правата си. 

(3) При нарушаване на задълженията, посочени в този правилник, са предвидени наказания и 
мерки, валидни за всички ученици. 

(4) Училището носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на учебната 

дейност и спортната подготовка. 
(5) Училището осигурява нормални условия за учебно-възпитателен и спортен процес. 

(6) Училището предпазва от прояви, които противоречат на законите на страната и на 

ограничаването на човешките права. 
Чл. 93. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 
1. се премества в друго училище; 
2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за пе

риод, по-дълъг от два месеца; 
3. се обучава в СФО и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии; 

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, дирек
торът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното 
управление на образованието и органите за закрила на детето. 

Чл. 94. (1) Учениците имат следните права: 

1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 
2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 
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3. Да избират профила и професията; 

4. Да получават библиотечно-информационно обслужване; 
5. Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 
6. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
7. Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или профе-

сия; 

8. Да участват в проектни дейности; 

9. Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на 
въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план; 

10. Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при из
разяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общ
ността; 

11. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди: 
- грамоти и поздравителни адреси за постигнати успехи в учението и спорта; 
- благодарствени адреси до родителите на учениците, постигнали успехи в образователния 

и спортния процес; 
- лични морални и материални награди за Спортист на месеца; 
- лични морални и материални награди за номинирани ученици, включени в "Десетте най-

добри спортисти" за календарната година; 
- лични морални и материални награди за класирани на призови места ученици в олимпиади 

и конкурси. 

12. Учениците имат право на общо и приобщаващо образование. 

13. Да ползват безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от ди
ректора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си. 

14. Да дават мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на ця
лостната училищна дейност. 

15. Да участват, включително в присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи 
негови права и интереси. 

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез 
различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с пра
вилника за дейността на училището и по предложение на учениците. 

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Ми
нистерския съвет. 

Чл. 95. Ученици, постъпили в спортно училище, имат следните задължения: 

1. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 
2. Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за разви

тие на добрите традиции; 
3. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо 

и психическо насилие; 

4. Да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 
ученици и на добрите нрави. 

4.1. Момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, го
леми деколтета, тежък грим, непочистени обувки и екстравагантни прически; 

4.2. Момчетата не може да се явяват в училище със силно разкъсани дънки и дрехи, екстра
вагантни прически и непочистени обувки. 

5. Да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Зако
на за закрила на детето. 

6. Да представят след връщането си на училище при отсъствие от учебни занятия медицин
ска бележка, документ от спортен клуб, в който членуват или уведомително писмо от родителя 
или настойника. 

7. Да спазват правилата и инструкциите за безопасни условия на обучение, възпитание и 
труд, съгласно Правилника за безопасни условия, възпитание, обучение и труд. 

8. Да не използват подправени и фалшиви документи. 
9. Да не подправят и фалшифицират факти и обстоятелства, вписани в дневника на класа и 

ученическата книжка. 
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10. Да не преписват или правят опит за преписване по време на изпит или писмено изпитване. 

11. В компютърните кабинети да спазват: Правила за безопасна работа на ученици в училищ

ната мрежа и Интернет и Инструкция за безопасна работа в компютърните кабинети. При напус
кане да привеждат всяко работно место във вид, указан от преподавателя. 

12. В спортните зали и футболните терени да спазват указанията на спортните преподаватели. 

Без тяхно присъствие да не използват спортните бази. 

13. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и 

наркотични вещества. 
14. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност. 
15. Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него. 
16. Да представят на своите родители и на учителите ученическата си книжка. 
17. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището. 

18. Да спазват правилника за дейността на училището. 

19. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 

часове. 
20. Да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове. 

Чл. 96. Отсъствия на учениците 
(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1. поради наложително участие в други дейности извън процеса на училищното 

образование - при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите 

на дейностите (състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и 
други), и след потвърждение от родителя; 

2. до 3 дни в една учебна година въз основа на писмено мотивирано заявление от родителя 

до класния ръководител; 
3. до 7 дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището 

въз основа на мотивирано заявление от родителя, в което подробно се описват приините за 
отсъствието; 

4. по медицински причини; 

(2) Отсъствията на ученик от учебни занятия поради заболяване се удостоверяват чрез 

представяне в срок до 3 учебни дни след завръщането на ученика в училище на медицински 

документ, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение. 
(3) Отсъствията на ученик по семейни причини до 3 учебни дни се удостоверяват с предвари

телно писмено мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, в което се уточняват 

причините за отсъствието на ученика. Представя се на и се съхранява от класния ръководител. 
1. в случай, че е невъзможно писменото зявление от родителя да бъде представено на 

класния ръководител преди отсъствието на ученика, то родителят следва да уведоми класния 

ръководител в телефонен разговор или по имейл, като впоследствие подаде заявлението в срок до 
3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

( 4) Отсъствията на ученик от учебни занятия до 7 учебни дни се разрешават от директора 

след представено от родителя на ученика предварително писмено мотивирано заявление. 
1. в случай, че е невъзможно писменото зявление от родителя да бъде подадено до 

директора на училището преди отсъствието на ученика, то родителят следва да уведоми за това 

класния ръководител в телефонен разговор или по имейл, като впоследствие подаде заявлението в 

срок до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа 

на подаденото заявление взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини. 
(5) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

1. Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а 

закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие. 

(6) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважител

на причина за това, класният ръководител уведомява за това родителя с писмо, по имейл или в те
лефонен разговор и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието. 

Чл. 97. Санкции на учениците 
(1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, както и в този правилник, след 

изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за 
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преодоляване на проблемното поведение, на учениците се налагат следните санкции (по реда на 

чл . 199, ал.l от ЗПУО): 
1. "Забележка"- за: 

1.1. над 15 неизвинени отсъствия; 
1.2. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите; 
1.3. регистрирани над 5 дисциплинарни забележки в дневника на класа; 
1.4. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 
1.5. хазартни игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на 

училището; 
1.6. уронване на достойнството на учители, служители и ученици. 

2. "Предупреждение за преместване в друго училище" - за: 
2.1. допуснати над 25 неизвинени отсъствия; 

2.2. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; 
2.3. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в 

училището; 
2.4. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището; 
2.5. прояви на физическо и психическо насилие; 

3. "Преместване в друго училище до края на учебната година" - за: 
3.1. допуснати над 40 неизвинени отсъствия; 
3.2. системно нарушаване на Правилника за дейността на училището; 
3.3. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; 
3.4. упражняване на физическо или психическо насилие; 

4. "Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение" на ученик, навършил 16-
годишна възраст - за: 

4.1. повече от 40 неизвинени отсъствия; 
4.2. други тежки нарушения. 

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

(3) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 
отстрани до края на учебния час. 

1. При налагане на мярката по ал. 3 ученикът няма право да напуска територията на 
училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава 
условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за 
общуване. 

(4) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този 
правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се 
отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. 

1. Мярката по ал. 4 се налага със заповед на директора. 
(5) Веднага след приключването на учебния час по ал. 3 или след отстраняването на ученика 

по ал. 4 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се 
уведомява родителят. 

(6) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на 
проблемна поведение. 

(7) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 97, ал. 1. 
Мерките по чл . 97, ал. 3 и 4 се налагат независимо от санкциите по чл. 97, ал. 1. 

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

(9) Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му поведение, на 
ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие по чл. 199, ал.2 и ал.3 от 
ЗПУО. 

(10) Санкциите са срочни. 
1. Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

2. Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение 
за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна 
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форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до ЗО учебни дни преди края на втория 

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

(11) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 97, ал. 1 директорът 
задължително писмено уведомява родителя/ настойника, а в случаите по чл. 97, ал. 1, т. 2- 4 - и 
съответните териториални структури за закрила на детето. 

(12) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си 

или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия 
лично, но със съгласието на родителите си. 

1. В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той 
уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището 
за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с 
изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и 
на адрес и контакти на лицето. 

2. При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по т.l, както и в случаите, когато 
родителят или лицето по т.1 не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът на 
училището сигнализира дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на ученика за 
предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

(13) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или 
писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването 
задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник. 

1. Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и 
да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния 
образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(14) Санкцията "Забележка" се налага със заповед на директора по мотивирано писмено 
предложение на класния ръководител, а всички останали санкции - със заповед на директора по 
предложение на пе. 

(15) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на 
класния ръководител или от решението на пе. 

1. Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването И на ученика и родителя му, а 
заповедта за налагане на санкцията "Преместване в друго училище"- и на началника на РУО. 

(16) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за 
кореспонденция на ученика. 

(17) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обуче
нието си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регио
налното управление на образованието. 

(18) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго училище", 
"преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 
обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех. 

(19) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 
реда, по който са наложени. 

(20) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в 
същото училище" и "преместване в друго училище", той може да продължи обучението си в 
паралелката или в училището, в което е преместен. 

(21) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 
Чл. 98. Процедура по налагане на санкции на учениците 

(1) "Забележка
"

- за допуснати от ученика нарушения, описани в чл. 97, ал.l, т.1. от ПДУ и на 
основание чл. 199, ал.l, т.1 от ЗПУО. 

1. Класният ръководител прави мотивирано писмено предложение до директора на 

училището за налагане на санкция на ученика. 
2. Директорът уведомява писмено родителя/ настойника на ученика/ лицето по ч.97, ал.12, 

т.l за откриването на процедура по налагане на санкция, като при това посочва извършеното от 
ученика нарушение и условията, при които родителят/ настойникът на ученика/ лицето по ч.97, 
ал.12, т.1 може да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

2.1. Връчването на уведомлението по т.2 се извършва от служител на училището, по пощата 
или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на 
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лицето по чл. 97, ал. 12, т.l. Съобщаването по т.2 може да се извърши и на посочен от родителя 

или лицето по чл. 97, ал. 12, т.l електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с 
копие от електронния запис за това. 

3. Директорът изслушва ученика или се запознава с писменото обяснение на ученика и 
проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, взема предвид 
мнението на класния ръководител и спортния преподавател на ученика, след което взема решение 
за налагане на санкция. 

3.1. Изслушването се извършва в присъствието на педагогическия съветник или ресурсния 
учител в училището. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 
4 от Закона за закрила на детето. 

3.2. Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 97, ал. 12, т.1. има право да присъства 
на изслушването и да изрази мнение. 

4. Директорът издава заповед за санкцията на основание писменото предложение. 
4.1. В мотивите за заповедта се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и 

за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причи
ните те да не дадат резултат. 

5. Координаторът по чл.74, ал.З съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и 
родителя определят вида на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, които да бъдат 
предоставени на ученика освен наложената по ал.1 санкция. 

6. В тридневен срок от издаването на заповедта за налагане на санкция класният ръководител 
писмено уведомява родителя/ настойника/ лицето по чл.97, ал.12, т.l за наложените на ученика 
санкции и мерки. 

7. Срокът на санкцията се определя в заповедта на директора. 
(2) "Предупреждение за преместване в друго училище" - за допуснати от ученика нарушения, 

описани в чл. 97, ал.1, т.2 от ПДУ и на основание чл. 199, ал.1, т.З от ЗПУО. 
1. Класният ръководител писмено уведомява директора на училището за необходимостта от 

налагане на санкция на ученика. 
2. Директорът уведомява писмено родителя/ настойника на ученика/ лицето по чл.97, ал.12, 

т.1 за откриването на процедура по налагане на санкция, като при това посочва извършеното от 
ученика нарушение и условията, при които родителят/ настойникът на ученика/ лицето по чл.97, 
ал.12, т .1 може да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

2.1. Връчването на уведомлението по т.2 се извършва от служител на училището, по пощата 
или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на 
лицето по чл. 97, ал. 12, т.1. Съобщаването по т.2 може да се извърши и на посочен от родителя 
или лицето по чл. 97, ал. 12, т.1 електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с 
копие от електронния запис за това. 

3. Директорът уведомява дирекция 
"

Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика 
съгласно чл. 204, ал.1 от ЗПУО за откриването на процедура по налагане на санкция. 

4. Педагогическият съвет изслушва ученика, след което обективно преценява и предлага на 
директора на училището съответната санкция. 

4.1. Родителят/ лицето по чл.97, ал.12, т.l има право да присъства на изслушването и да 
изрази мнение. 

4.2. Преди налагане на санкция по ал.2 се взема предвид мнението на класния ръководител 
и спортния преподавател на ученика. 

5. Директорът издава заповед за санкцията по предложение на педагогическия съвет. 
5.1. В мотивите за заповедта се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика 

и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причи
ните те да не дадат резултат. 

6. Координаторът по чл.74, ал.З съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и 
родителя определят вида на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, които да бъдат 
предоставени на ученика освен наложената по ал.2 санкция. 

7. В тридневен срок от издаването на заповедта за налагане на санкция класният ръководител 
писмено уведомява родителя/ настойника/ лицето по чл. 97, ал.12, т .1 за наложените на ученика 
санкции и мерки. 

8. Срокът на санкцията се определя в заповедта на директора. 
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(3) "Преместване в друго училище до края на учебната година" - за допуснати от ученика 
нарушения, описани в чл. 97, ал.l, т.З от ПДУ и на основание чл. 199 ал.l, т.4 от ЗПУО. 

1. Класният ръководител писмено уведомява директора на училището за необходимостта от 
налагане на санкция на ученика. 

2. Директорът уведомява писмено родителя/ настойника на ученика/ лицето по чл.97, ал.12, 
т.1 за откриването на процедура по налагане на санкция, като при това посочва извършеното от 
ученика нарушение и условията, при които родителят/ настойникът на ученика/ лицето по чл.97, 
ал.12, т .1 може да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

2.1. Връчването на уведомлението по т.2 се извършва от служител на училището, по пощата 
или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на 
лицето по чл. 97, ал. 12, т.l. Съобщаването по т.2 може да се извърши и на посочен от родителя 
или лицето по чл. 97, ал. 12, т.l електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с 
копие от електронния запис за това. 

3. Директорът уведомява дирекция 
"

Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика 
съгласно чл. 204, ал.1 от ЗПУО за откриването на процедура по налагане на санкция. 

4. Педагогическият съвет изслушва ученика, след което обективно преценява и предлага на 
директора на училището съответната санкция. 

4.1. Родителят/ лицето по чл.97, ал.12, т.l има право да присъства на изслушването и да 
изрази мнение. 

4.2. Преди налагане на санкция по ал.З се взема предвид мнението на класния ръководител 
и спортния преподавател на ученика. 

5. Директорът издава заповед за санкцията по предложение на педагогическия съвет. 
5.1. В мотивите за заповедта се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика 

и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причи
ните те да не дадат резултат. 

6. Координаторът по чл.74, ал.З съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и 
родителя определят вида на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, които да бъдат 
предоставени на ученика освен наложената по ал.З санкция. 

7. В тридневен срок от издаването на заповедта за налагане на санкция класният ръководител 
писмено уведомява родителя/ настойника/ лицето по чл.97, ал.12, т.l за наложените на ученика 
санкции и мерки. 

8. В тридневен срок от издаването на заповедта за налагане на санкция директорът на 
училището писмено уведомява за това началника на РУО -Хасково. 

9. Срокът на санкцията се определя в заповедта на директора. 
( 4) "Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение" - прилага се за ученици, 

навършили 16-годишна възраст- за допуснати нарушения, описани в чл. 97, ал.1, т.4 от ПДУ и на 
основание чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО. 

1. Класният ръководител писмено уведомява директора на училището за необходимостта от 
налагане на санкция на ученика. 

2. Директорът уведомява писмено родителя/ настойника на ученика/ лицето по чл.97, ал.12, 
т.1 за откриването на процедура по налагане на санкция, като при това посочва извършеното от 
ученика нарушение и условията, при които родителят/ настойникът на ученика/ лицето по чл. 97, 
ал.12, т .1 може да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

2.1. Връчването на уведомлението по т.2 се извършва от служител на училището, по пощата 
или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на 
лицето по чл. 97, ал. 12, т.l. Съобщаването по т.2 може да се извърши и на посочен от родителя 
или лицето по чл. 97, ал. 12, т.1 електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с 
копие от електронния запис за това. 

3. Директорът уведомява дирекция 
"

Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика 
съгласно чл. 204, ал.1от ЗПУО за откриването на процедура по налагане на санкция. 

4. Педагогическият съвет изслушва ученика, след което обективно преценява и предлага на 

директора на училището съответната санкция. 
4.1. Родителят/ лицето по чл.97, ал.12, т.l има право да присъства на изслушването и да 

изрази мнение. 
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4.2. Преди налагане на санкция по алА се взема предвид мнението на класния ръководител 

и спортния преподавател на ученика. 
5. Директорът издава заповед за санкцията по предложение на педагогическия съвет. 

5.1. В мотивите за заповедта се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика 
и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причи
ните те да не дадат резултат. 

6. Координаторът по чл.74, ал.З съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и 
родителя определят вида на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, които да бъдат 
предоставени на ученика освен наложената по ал.4 санкция. 

7. В тридневен срок от издаването на заповедта за налагане на санкция класният ръководител 
писмено уведомява родителя/ настойника! лицето по чл. 97, ал.12, т .1 за наложените на ученика 
санкции и мерки. 

8. Срокът на санкцията се определя в заповедта на директора. 
Чл. 99. Процедура по налагане на мерки на учениците 

(1) Отстраняване от час -мярката се налага на основание чл. 199, ал. 2 от ЗПУО. Когато 
ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края 
на учебния час, като ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на 
отстраняването си-поема се от дежурния учител или педагогическия съветник. При изпълнението 
на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и 
социалните им умения за общуване.Ученикът се изпраща и за консултация при педагогическия 
съветник. При налагане на мярката за времето на отстраняване на ученика не се отбелязват 
отсъствия, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка. 
Задължително се уведомява родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за 
детето от класния ръководител веднага след приключването на учебния час. 

(2) Отстраняване от училище - мярката се налага със заповед на директора на основание чл. 
199 ал.З от ЗПУО. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 
на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се 
отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. Веднага след 
отстраняването на ученика по се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на 
проблемното поведение и се уведомява родителят. 

Раздел 111 

РОДИТЕЛИ 

Чл. 100. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учени
ците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

(2) Родителите имат следните права: 
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата 

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

общността; 

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

3. да се запознаят с училищния учебен план; 
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното 

развитие на децата им; 
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

(3) Родителите имат следните задължения: 
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват 

своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика 

25 



2. да запишат ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или 

училище; 
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната 

среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 
4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от 

страна на ученика; 

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 
6. да участват в родителските срещи; 
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време. 
8. родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение са длъжни да 

гарантират постигането на целите на обучение и да осигурят необходимите условия за обучение, 

учебници и учебни помагала. 
9. в началото на учебната година да се запознаят с класния ръководител, с настоящия 

Правилник и с училищния учебен план, като удостоверяват това с подписа си. 
10. да следят за успеха и поведението на децата си, като изискват в края на седмицата 

бележника и го разписват. 
11. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или вид, които не съответст

ват на Правилника за дейността на училището, положението му на ученик и на добрите нрави. 

12. да възстановяват своевременно нанесените материални щети от ученика. 

13. при изгубен или повреден от ученика от V до VII клас учебник от библиотеката, родите

лят/ настойникът е длъжен да възстанови учебника до една седмица или да заплати стойността му. 
14. да уведомяват писмено класния ръководител за отсъствието на ученика от учебни заня

тия и причината за това. 
15. родителите са длъжни писмено да информират директора и класните ръководители, ко

гато е налице спор за упражняване на родителски права над дете (Уведомително писмо или декла
рация, придружени с влязло в сила бракоразводно решение, мерки за защита, споразумение и др.). 

(4) При възникнали въпроси от страна на родителите, последните могат да си уредят среща със 

съответните учители. 
(5) При необходимост от спешна среща без предварителна уговорка влизането става в присъст

вието на дежурния учител. 
(6) Не се допуска родител еднолично да изяснява конфликти, възникнали между неговото дете и 

друг ученик на спортното училище, без присъствието на родител на другия ученик и на учител 

или треньор. 
(7) С оглед безопасността на учениците да спазват пропусквателния режим в училището и 

посещение при класен ръководител по време на учебни занятия се извършва само по време на 

междучасие и в определените за това приемни часове; 

Раздел IV 

УЧЕНИЧЕСКИ ОРГ АНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 101. (1) Ученическият съвет на класа се избира по време на час на класа чрез открито или 

тайно гласуване по преценка на класния ръководител и включва най-малко трима ученици. 

(2) Председателят на ученическият съвет на класа се избира от членовете на съвета чрез 

открито гласуване. 

(3) Председателят на ученическият съвет на класа свиква заседание при необходимост. 

(4) Ученическият съвет има следните функции: 
1. участва при изработване на годишния план за часа на класа; 

2. организира провеждането на дейностите на калас; 
3. координира дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните изяви; 

4. организира и координира 1 работата по проекти на паралелките, на класовете и на 

училището като общност; 

5. участва при защитата на правата и интересите на учениците от паралелката/класа пред 

класните ръководители, училищното ръководство, педагогическия съвет и родителите. 
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(5) При своята дейност ученическият съвет на класа се подпомага от класния ръководител. 

Чл. 102. (1) Ученическият съвет на училището включва по един представител на Ученическите 

съвети на паралелките от съответния клас, избран от тях, с численост -равна на броя на класовете 

- нечетно число. /сформира се при желание от страна на учениците/ 

(2) Председателят ученическия съвет се избира чрез открито гласуване от членовете на учени

ческия съвет на училището. 
(3) Ученическият съвет на училището има следните функции: 

1. утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището; 

2. прави предложение пред директора и ПС относно начините на упражняванет на правата на 

учениците; 
3. мотивира ученииците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи учи

лищния живот и ученическата общност; 
4. участва в изработването на правилника на училището; 

5. посредници в разрешаване на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичане
то на учебния процес или на извънкласни дейности; 

6. подпомага провеждането на дейностите на класовете и общоучилищни изяви; 

7. работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното ръководство и ро
дителите. 

8. участва със свои представители при разглеждания от педагогическия съвет на въпроси, 

свързани с поведението на учениците. 
(4) Директорът със заповед определя учител, който да координира и подпомага работата на 

Ученическия съвет на училището. 

Чл. 103. Право на участие в ученическия съвет имат всички ученици, които притежават: 
1. лидерски качества и креативност; 

2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за 

определени каузи; 
3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с лично

то им мнение; 
4. готовност за поемане на отговорност. 

Раздел V 

МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 

Чл. 104. (1) Методически обединения в СУ «Ст. Караджа»: 
1. Български език и литература; 
2. Чужди езици; 

3. Математика и информационни технологии и Природни науки; 

4. Обществени науки и гражданско образование; 
5. Спортна подготовка и професионално образование; 

6. Класни ръководители. 
(2) Методичееките обединения в училището имат следните функции: 

1. обединяват и координират усилията на учителите за повишаване качеството на обучение; 
2. обсъждат и решават основни педагогически и методически проблеми; 
3. осъществяват споделяне на педагогически опит; 
4. анализират резултатите от учебно-възпитателната и учебно-тренировъчната дейност и 

определят мерки за преодоляване на слабостите; 
5. обсъждат и вземат решения относно прилагането на иновативни методи на преподаване 

и обучение; 
6. популяризират добри практики на работа. 

Глава пета 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 105. (1) Орган за управление на училището е директорът. 
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(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището. 

(3) Заместник- директорът по спортна дейност подпомага директора по спортно -тренировъч
ната, състезателна и административната дейност съгласно нормативните актове и длъжностната 

характеристика. 

Раздел 1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл.106. (1) Педагогическият съвет като специализиран орган за разглеждане и решаване на ос

новни педагогически въпроси в училището: 
1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към 

нея план за действия и финансиране; 
2. приема правилника за дейността на училището; 
3. приема училищните учебни планове; 
4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 
6. приема програма за превенция за ранното напускане на училище; 
7. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците 

от уязвими групи; 

8. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

9. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответ
ните санкции в предвидените в този закон случаи и правилника за дейността на училището; 

10. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци; 

11. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на учи

лищната общност; 
12. запознава се с бюджета на училището и с отчетите за неговото изпълнение; 
13. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване 

на компетентности от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване 
на образователните резултати. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1-5 и т. 7-9 се публикуват на интернет страницата на училището. 

Раздел 11 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл. 107. (1) Общественият съвет в училището: 
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за 

изпълнението й; 
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция 

на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
децата и учениците от уязвими групи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 

основа на резултатите от самооценката на училището и външното оценяване; 
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му; 
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 

училището; 
6. съгласува училищния учебен план; 
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при 

условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, !които се предоставят 

за безвъзмездно ползване на учениците; 
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейfостта си констатира 
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нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием; 

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната 

общност; 
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" 

в училището; 

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен 
глас. 

(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагоги
ческия съвет и на РУО. 

Чл. 108. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой (5 или 7) членове и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици 

от училището и представител на работодателите. 

1. Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на учили

щето. 
2. Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са 

родители на ученици от училището. 
3. Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1. 

(2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината. 
(3) Представителите на родителите за излъчват на събрание на родителите. 
( 4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени: 

1. родители на ученици от училището; 

2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени 

общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от учи
лището. 

(5) Представителят на работодателите се определя от областния управител по предложение на 
представителните организации на работодателите. 

(6) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно. 

(7) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е: 
1. член на настоятелството на училището; 

2. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в трудово пра
воотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището или първостепенният 

разпоредител с бюджет. 
(8) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на об

стоятелствата по ал. 7. 

Чл. 109. Конкретните условия, ред за създаване, устройство и дейност на обществения съвет се 
уреждат съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 
към детските градини и училищата, утвърден от министъра на образованието и науката. 

Глава шеста 

ЗАДЪЯЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 110. В училището се водят всички необходими документи за училищното образование в 

прогимназиалния етап на основната степен и първи и втори гимназиален етап от средната степен, 
както и за придобиване на професионална квалификация съгласно Наредба за изменение и допъл
нение на Наредба N28 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучи
лищното и училищното образование. 

Чл. 111. Документите, издавани или водени от училището, се създават, попълват и водят или 

издават на хартиен и/или електронен носител, както и тяхното унищожаване съгласно разпоредби
те на Наредба за изменение и допълнение Наредба N28 от 11.08.2016 г. за информацията и доку
ментите за системата на предучилищото и училищното образование. 

Чл. 112. Със заповед на директора на училището се определя постоянно действаща експертна 
комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд. 

Чл. 113. Със заповед на директора на училището се определя за всеки вид документ: 
1. длъжностно лице, което изготвя/води документа; 
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2. мястото на съхранение на документа до приключването му; 
3. редът за предаване, съхраняване и използване в архива на училището след приключване 

на документа. 

Глава седма 

УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО 

Чл. 114. В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна инвентаризация и брак 
на дълготрайните материали и нематериални активи на училището. 

Чл. 115. Инвентаризацията се извършва от комисия, определена със заповед на директора на 
училището. 

Чл. 116. За съхранение на училищното имущество отговаря касиер- домакинът на училището. 
Чл. 117. Педагогическият и непедагогическият персонал са длъжни да опазват училищното 

имущество и учебната сграда. 
Чл. 118. Ученик, който е повредил училищно имущество, възстановява нанесената щета в 1 О -

дневен срок. 

Глава осма 

ПРОЦЕДУРИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПРИ СЛУЧАИ НА УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ 

Чл. 119. (1) Задължения на класния ръководител: 
1. провежда занятия в часа на класа, свързани с тормоза и насилието. С помощта на ученици

те приема правила за действие и отстраняване на последиците при прояви н� насилие; 
2. запознава учениците с процедурата за съобщаване за случаи на тормоз; 
3. в началото и в края на учебната година извършва оценка на тормоза �ежду учениците пос

редством Приложение N2 3 на Механизма за противодействие на училищниJ тормоз между учени-
ците в училище; \ 

4. реагира при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвtрдените процедури и 
приетите правила; \ 

5. участва в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа; 
6. периодично провежда превантивни занятия за прояви на тормоз, на �оито занятия може да 

привлича различни специалисти, например от Центъра за превенция на насилието, МКБППМН и 
други. Информира учениците за Националната телефонна линия за деца 116 � 11; 

7. информира родителите за дейностите по Механизма за противодеrствие на училищния 
тормоз между учениците в училище, както и за приетите правила и процедур

\
и; 

(2) Задължения на учители, които не са класни ръководители: 
1 �: �:�;;:::;:м;:в

з:в:�с:::::�т:�:�:�::и:а:�:' :��:::ет:и:0:: �:тJ;:::��тво и взаимо-
помощ; \ 

3. познават и използват установената система за информиране и съоФщаване за случаи на 
тормоз над ученици; 

� 4. познават правилата на класа, прилагат ги и изискват от учениците да и прилагат; 
(3) Задължения на дежурните учители: 

1. спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство; 1 
2. реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по вре�е на дежурството им; 
3. оказват съдействие при установени нарушения на ученици и докладват на училищното ръко

водство, като попълват протокол, отразяващ инцидента. 
( 4) Задължения на непедагогическия персонал: 

1. Полага грижи за предотвратяване на насилнически действия в училиЩните помещения, за 
които отговаря; 

2. Познава основните принципи на действие и ги прилага - правила, протокол за реагиране на 
насилие; 

3. Не допуска прояви на насилие и съобщава за тях на класен ръководител, заместник-дирек
тор и директор. 
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Чл. 120. (1) Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и опlсана от учителя, който 
я е наблюдавал, в Дневника за случайте на тормоз. 1 

(2) Действия в случаи на инцидент, �ойто поставя в риск или уврежда �ивота и/или здравето 
на ученик: учителят или служителят деистват в следната последователност[ 
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2. при непосредствена опасност за живота на пострадалия ученик се обаждат на телефон 112; 

4. описват ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие. 
(3) Действия при установяване, че ученик е жертва на насилие или е в р ек от такова: 

3. уведомяват веднага училищното ръководство; 

� 1. Всеки служител на СУ "Стефан Караджа
"

, на когото стане известуо, че ученик в риск се 
нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми директора на училището или заместник-директо-
ра, при отсъствие на директора. 1 

2. След проверка на случая директорът подава сигнал до Дирекция "Срциално подпомагане", 
Отдел "Закрила на детето

"
, Общинската комисия за БППМН, МВР- гр. lасково, Детска педаго

гическа стая и при нужда психолог. 

Глава девета 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Този правилник се приема на заседание на педагогически съвет. 
§2. С настоящия правилник се запознават родителите на първата родит ло-учителска среща, а 

учениците - в първия час на класа след започване на учебната година. 
§3. Същият може да бъде актуализиран в началото на всяка учебна година и при промяна в 

действащите нормативни документи. 

J §4. За случаи, неописани и нерегламентирани в настоящия правилник се прилагат съответните 
нормативни разпоредби по нормативните документи на ММС, МОН и др. 

§5. Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръковод тво, педагогическия и 
непедагогическия персонал и учениците. 

Гласуван и приет с Решение на Педагогическия съвет. 
Протокол .N2111 ЗО. 08. 2019 г. 

Директор СУ "Стефан Караджа": 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

П. Кирев - Председател на КТ Подкрепа в СУ 

Ив. Дачева- Председател на СБУ към КНСБ в СУ nl\".··x······················ 
Г. Николова- Председател на СД НУС в СУ . ... . WJLUJ)······ 
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