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Настоящият правилник е приет на ПС с протокол №8/13.09.2022 г. на основание чл. 

263, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, и утвърден със заповед №А-1299/14.09.2022 г. Актуализиран с 

решение на ПС с протокол №1/20.09.2022 г. и заповед №А-12/20.09.2022 г.  

Актуализиран с решение на ПС с протокол №2/6.10.2022 г. и заповед №А-

79/7.10.2022г. 

 

Настоящия правилник е изготвен на основание ЗПУО, Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование, Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план, Наредба №11/1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците, Наредба №10/1.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, Наредба №13/21.09.2016 г. за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, Наредба 

№15/22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, Наредба №9/19.08.2016г. за 

институциите в системата на училищното и предучилищното образование, Наредба 

за приобщаващото образование от 11.11.2016 г. 
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Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1 Област и ред за прилагане на правилника: 

(1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и 

финансирането на Първо СУ "Свети Седмочисленици", свързани с осигуряване на 

правото на училищно образование. 

(2) Първо СУ "Свети Седмочисленици" e общинско училище на община Търговище. 

(3) Адресът на управление и осъществяване на дейността е град Търговище, ул. 

„Капитан Данаджиев“ 22. 

(4) Празникът на училището се определя ежегодно от Педагогическия съвет. 

(5) Официалният интернет сайт на училището е http://1su-tg.com/ 

(6) Официалният имейл на училището е contact@1su-tg.com 

(7) Логото на училището е разтворена книга с писалка и знака @, около която е 

изписано името на училището. 

(8) Знамето на училището е трикольор – бяло, зелено, червено. В средата на едната 

страна на знамето има изображение на светите седмочисленици, а над и под него е 

разположен надпис с името на училището. На другата страна на знамето, в центъра е 

разположено логото на училището, под което е изписан град Търговище. 

(9) Химнът на училището е по текст на Росица Георгиева и музика на Костя Кряколов. 

(10) Правилникът се прилага и е задължителен за цялата училищна общност – 

участниците в образователния процес – учениците, учителите, директора и другите 

педагогически специалисти, родителите, както и непедагогическите специалисти. 

(11) Цел на настоящия правилник е да приведе в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти   

дейността на Първо СУ "Свети Седмочисленици". 

Чл.2  (1) Училището функционира като автономна, активна и саморазвиваща се 

общност, която: 

а) възпитава в демократични ценности; 

б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и 

критичност;  

в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда; 

г) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, 

свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната 

толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

д) създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на 

различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, 

включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление. 

(2) Първо СУ осъществява политики за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование, отразени в програми по гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование, които се разработват и  
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актуализират съобразно Плана за дейности към Стратегията за развитие на Първо СУ, 

както и в съответствие с чл.16 ал.2 от Наредба №13 за ГО, ЗО, ЕО и ИО. 

(3)Училището осъществява подкрепа на инициативността и участието на децата и 

учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики, като: 

1. ученическо самоуправление; 

2. организиране на доброволчески и благотворителни дейности; 

3. поддържане на училищни медии; 

4. организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, 

социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.; 

5. организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, 

международните, европейските, националните, общинските, местните, 

професионалните и културните дати и празници; 

6. организиране на обучения на връстници от връстници; 

7. развиване на младежкото лидерство и организиране дейността на ученическия съвет; 

8. участие в клубове и неформални групи по интереси; 

9. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на 

агресията; 

10. осъществяване на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, 

отпадане от училище и др.; 

11. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот; 

12. насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване 

чрез правене извън часовете за формално образование и неформално обучение. 

Чл.3 Основните цели на предучилищното и училищното образование са: 

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му; 

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

на развитието и реализацията им; 

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот и  

развиване на уменията на 21. век; 

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие; 



 

Тел. Директор: 003596016-30-70      Зам.-директор:  003596016-23-92   

https://1su-tg.com/     e-mail: contact@1su-tg.com 

  

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки; 

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, 

правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския 

съюз.   

Глава втора 

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

Чл. 4. (1) Първо СУ "Свети Седмочисленици" е юридическо лице по смисъла на чл. 29. 

ал.1 от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител 

с бюджетни кредити към община Търговище. 

(2) Седалището и адресът на управление са: гр. Търговище, улица Капитан Данаджиев 

22.                                           

Чл.5. Според степента на образованието, училището е средно; според вида на 

подготовката - неспециализирано.  

Чл.6 В училището се придобиват основнo и средно образование. Обучението в 

основната степен на образование се осъществява от I до VII клас включителнo, в 2 

етапа: начален (I-IV кл.) и прогимназиален (V-VIIкл.).  Обучението в средната степен 

на образование се осъществява от VIII до XII клас включителнo, в 2 етапа: първи 

гимназиален (VIII – X кл.)   и втори гимназиален (XI-XII кл.)   

Чл.7 В  Първо СУ се придобива общо (в прогимназиална степен) и профилирано (в 

гимназиална степен) образование.  

Училищна подготовка. Училищни учебни планове, учебни програми.  Процедура 

за избор на разширена и допълнителна подготовка 

Чл.8 Училищната подготовка е съвкупност от компоненти - знания, умения и 

отношения, необходими за преминаване на ученика в следващ клас, етапи/степен на 

образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.  

Чл.9 (1) І СУ „Свети Седмочисленици“ осигурява общообразователна подготовка за 

учениците от І до VІІ клас и профилирана подготовка за VІІІ - ХІІ клас. 

(2) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети и модули. 

(3) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

осъществяват в процеса на придобиването на всички видове училищна подготовка и 

чрез: 

1. ученическо самоуправление; 

2. дейности по интереси; 

3. в рамките на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие; 
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(4)  Право на училището е  да се изучават и учебни предмети от областта на 

глобалното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 

предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на 

родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално 

самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и 

допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.  

(5) Учебните предмети от задължителната подготовка в основната и средна степан на 

образование се изучават по учебни програми, утвърдени от МОН, а учебните предмети 

от ИУЧ, ФУЧ и избираемите модули в профилите се изучават по учебни програми, 

утвърдени от директора на училището.  

Чл.10 (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 

компетентности: 

1. езикова грамотност; 

2. многоезикова компетентност; 

3. математическа компетентност, компетентност в областта на точните науки, 

технологиите и инженерството; 

4. цифрова компетентност; 

5. личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване 

на умения за учене; 

6. гражданска компетентност; 

7. предприемаческа компетентност; 

8. компетентност за културна осведоменост и изява. 

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 

общообразователни учебни предмети. 

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, 

както и общообразователните учебни предмети по ал. 2, се определят с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

Чл.11 (1) Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по 

всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират 

компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението. 

(2) Общообразователната подготовка в основната степен на образование в І СУ “Свети 

Седмочисленици“ е еднаква за всички ученици и се придобива чрез изучаване на едни 

и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за 

всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план. 

Чл.12 (1) Разширената подготовка се осъществява в избираеми учебни часове и  

обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от 

общообразователната подготовка. 

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни 

предмети по чл. 77, ал. 2 от ЗПУО, предвидени за изучаване в процеса на училищното 

образование, както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 5 от ЗПУО. 
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Чл.13 (1) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в І СУ 

“Свети Седмочисленици“, се определят с училищния учебен план в зависимост от 

интересите на учениците за всеки клас и възможностите на училището. 

(2) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за 

съответния клас в І СУ “Свети Седмочисленици“ се определя с учебни програми, 

утвърдени от директора на училището. 

Чл.14 (1) Допълнителната подготовка в І СУ “Свети Седмочисленици“ обхваща 

компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на 

заложбите им и се осъществява в часове за факултативни учебни часове. 

(2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива 

допълнителната подготовка в училището, се предлагат от класните ръководители в 

зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището и се определят 

с училищните учебни планове. 

(3) Съдържанието на допълнителната подготовка се определя в учебни програми, 

утвърдени от директора на училището. 

Учебен план 

Чл.15 (1) Учениците, които през учебната 2022/2023 г. постъпват в 

І,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X, XI  и XII клас,   се обучават по училищни учебни планове 

и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на ЗПУО и Наредба 

4/30.11.2015 г. за учебния план. 

(2) І СУ “Свети Седмочисленици“ работи по рамкови учебни планове за общо 

образование за основната степен на образование и рамкови учебни планове за 

профилирано образование в средна степен на образование, в съответствие с Наредба № 

4 от 30.11.2015 г. за учебния план.   

Чл.16  (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или 

модули или дейности за придобиване на училищната подготовка. 

(2) Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в 

раздели, както следва: 

1. раздел А - задължителни учебни часове; 

2. раздел Б - избираеми учебни часове; 

3. раздел В - факултативни учебни часове. 

(4) Към учебния план под формата на пояснителни бележки се отбелязват особеностите 

по прилагането му, в случай че има такива. 

Чл.17  (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 от ЗПУО, в учебния план се включва за 

всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане 

на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по 

предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа. 

(чл.92, ал.1от ЗПУО) 

(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез 

ученическото самоуправление. 
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Чл.18 (1) І СУ “Свети Седмочисленици“, въз основа на рамковите учебни планове, 

разработва училищни учебни планове съобразно интересите на учениците и 

възможностите си. 

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети. 

(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен 

в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план. 

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет, съгласува се с 

Обществения съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се 

променя през учебната година. 

Чл.19 (1) Училищният учебен план се разработва в съответствие с интересите на 

учениците и с възможностите на училището, като за тази цел всяка учебна година 

училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които 

учениците и техните родители/настойници посочват избраните от тях учебни предмети 

чрез попълване на заявления в края на предходната учебна година или преди 

постъпването на ученика в училището. 

Чл.20 (1) Индивидуален учебен план се разработва за обучение на отделен ученик в 

определен клас въз основа на съответния училищен учебен план. 

(2) Индивидуален учебен план се разработва за: 

1. ученици в индивидуална форма на обучение; 

2. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна 

или дистанционна форма на обучение; 

3. учениците с изявени дарби, които се обучават в дистанционна форма на обучение. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 индивидуален учебен план може да се разработва за два 

последователни класа в рамките на една учебна година, когато ученикът желае по 

семейни причини да завърши обучението си в други срокове. 

Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Раздел І 

ПЛАН-ПРИЕМ. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

Училищен план-прием. Планиране и осъществяване на училищния план-прием 

Чл.21 (1) Училищният план-прием определя броя на паралелките в I и V клас, броя на 

местата в тях, промяна на броя на паралелките в останалите класове и броя на местата в 

тях; класове, в които се провежда целодневна организация на учебния ден. 

 (2) Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от 

директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт 

за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие. 

Държавен план-прием – общи положения и специфики 

Чл.22 (1) Държавният план-прием за Първо СУ „Св. Седмочисленици“ определя броя 

на местата, на които се приемат учениците в паралелките за профилирана подготовка в 
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осми клас. При изготвяне на предложението за държавен план прием се имат предвид 

проучените желания на седмокласните, националните образователни приоритети, както 

и традициите на училището. Държавният план-прием за училището се утвърждава за 

всяка учебна година със заповед на  началника на регионалното управление на 

образованието след съгласуване с Община Търговище.  

(2) Държавният план-прием за Първо СУ „Св. Седмочисленици“ се осъществява в 

съответствие с разпоредбите на чл. 48 – чл.72а от Наредба 10/1.09.2016г. за организация 

на дейностите в училищното образование. 

Допълнителен държавен план-прием 

Чл.23 Допълнителният държавен план-прием определя броя на местата, на които 

учениците, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените 

училища, се приемат в  паралелките за профилирана подготовка в училището. 

Допълнителният държавен план-прием за училището се утвърждава за всяка учебна 

година със заповед на  началника на регионалното управление на образованието. 

(2) Допълнителният държавен план-прием за Първо СУ „Св. Седмочисленици“ се 

осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 79 – чл.100 от Наредба 10/1.09.2016г. 

за организация на дейностите в училищното образование. 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

Чл.24 (1) Преместване на ученик e всeки случай на постъпване в друга паралелка на 

същото или друго училище. 

(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение. 

(3) Учениците се преместват от паралелка в паралелка  при спазване на  реда, указан в 

Приложение №18. 

Чл.25  Учениците може да се преместват, както следва: 

        (1). от I до VI клас през цялата учебна година; 

        (2). от VII до Х клас включително – през цялата учебна година, но когато 

преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок; 

       (3). в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са 

еднакви или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато 

преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок;  

       (4). в XII клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по 

същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или 

по същата специалност от професия.  

       (5). Ученици от I до VII клас от друго училище могат да се приемат над утвърдения 

училищен план-прием, ако: 

1. Постоянният или настоящият адрес на ученика е променен в прилежащия район 

на училището и условията на физическата среда предполагат това.  

2. За ученици от първи клас възможността съществува, ако са били приети всички 

заявили желание за участие в приема деца от групите по чл.43, ал.2, т. 1-3 

включително от Наредба 10 за организация на дейностите.  

3. Когато броят на учениците във всички паралелки от съответния клас в 

училището е определен при условията на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
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образование и са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със 

заповед на директора на училището, ако е получено разрешение на министъра на 

образованието и науката по реда на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.        

(6). Учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над 

утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, ако: 

1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено 

място в населеното място на училището, в което желае да се премести; 

2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това; 

3. при преместване на учениците от V до VII клас - ученикът е бил приет по 

държавен план-прием в училището, от което се премества; 

4. резултатите на ученика от IV, съответно от VII или от X клас са позволявали 

формирането на бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в 

съответната паралелка в V, в VIII или в XI клас, според определеното 

балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния, 

съответно допълнителния държавен план-прием. 

(7) При преместването в друго училище над утвърдения държавен, съответно 

допълнителен държавен план-прием - учениците от XI и XII клас не може да сменят 

профила или специалност от професия. 

Чл.26 (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

 1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, 

ал. 2 от ЗПУО до директора на приемащото училище; 

 2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището 

потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора 

на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика 

желание. 

(2) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на 

училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го 

предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен 

план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален 

етап. 

 (3) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на 

удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и 

информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или 

ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния 

план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

(5) В срока по ал. 3 директорът на приемащото училище информира писмено директора 

на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.  

(6) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда 

държава: 

1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се обучава 

ученикът, за издаване на удостоверение за преместване; 

2. родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, 

удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при условията 

на приемащото училище; „в случаите, когато няма такава възможност, родителят 
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удостоверява с декларация, че ученикът ще продължи образованието си в училище на 

чужда държава“. 

(7) Документите по ал. 6 може да се подават и сканирани по електронен път. 

(8) В срок до 5 работни дни от подаване на документите по ал. 6 директорът на 

училището, в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване. 

Чл.27 Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в 

заповедта на директора на приемащото училище. 

Раздел ІІ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

 

Чл. 28 (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на 

самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и 

учебни часове. 

(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити 

и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях. 

(3) Учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително 

включва и пет дни за проектни и творчески дейности, в т.ч. и за посещения на културни 

институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, училището или 

между училищата, които може да се планират като последователни в рамките на една 

седмица след приключването на учебните занятия по учебен план или на няколко пъти 

през двата учебни срока. 

(4) Учебното време в дистанционните учебни часове включва времето за провеждане на 

урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или 

извън урока. 

Чл.29  Неучебното време включва: 

              1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда; 

              2. ваканциите; 

              3. неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО. 

Учениците могат да участват в състезания от държавния или международния спортен 

календар, както и в олимпиади, конкурси и състезания от утвърдения от министъра на 

образованието и науката календар за извънучилищни дейности, като и в други 

дейности, които имат връзка с целите и приоритетите на училището, и пред почивните 

дни. 

Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до 

три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява 

началника на регионалното управление на образованието. 

Чл.30 Училищното образование се организира в учебни години. Учебната година за 

Първо СУ започва на 15 септември, или на следващият работен ден, ако 15 септември е 

почивен. Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и 

учебни часове, както и ваканции. Първият учебен срок е 18 седмици, а 

продължителността на втория учебен срок, както и ваканциите и неучебните дни за  

2021 – 2022 година са определени със Заповед №РД09-4066/30.08.2022 г. за определяне 
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на график за учебното време на учебната 2022-2023 г. на Министъра на образованието 

и науката.  

Чл.31 (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за 

всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично 

разписание. 

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с наредбата на министъра на 

здравеопазването, издадена на основание на чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1,т. 11, буква 

"ж" на Закона за здравето и се утвърждава със заповед от директора на училището не 

по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок. 

Чл.32 (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да 

определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните 

часове при: 

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на 

образованието и науката и/или началника на регионалното управление на 

образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и 

регионални външни оценявания; 

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на 

отсъстващи учители; 

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един 

и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в 

седмичното разписание за провеждане на класни работи, както и за 

реализиране на дейностите по чл. 15; 

4. иновативните паралелки в зависимост от иновативните елементи; 

5. установена потребност на учениците от групата за целодневна 

организация на учебния ден може да се променя веднъж седмично след 

установена потребност на учениците от групата за целодневна 

организация на учебния ден за подготовка за класна и/или контролна 

работа, за участие в състезание, олимпиада, междуинституционална или 

друга изява на учениците. 

6. обучение от разстояние в електронна среда. 

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили 

определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове 

в учебния ден. 

Чл.33 Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. Учебният ден в 

Първо СУ "Свети Седмочисленици" започва в 8 часа. За учениците от I до VII клас 

училището предлага целодневно обучение. Дневното разписание на училището, 

включващо продължителността на учебните часове и почивките между тях, се 

утвърждава със Заповед на директора. Дневното разписание за 2022/2023 г. е в 

Приложение 8 на настоящия правилник. 

Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица. В 

случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл.154, ал. 2 от 

Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно 

обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция. 

Чл.34 ал.(1) Съобразно очакваните резултати по отделните учебни предмети  по време 

на учебната година, учениците може да участват в организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и 

научни институции, които посещения не са предмет на уреждане по чл.79, ал.5 в 

наредбата от Закона за туризма.  
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(2) Ред и начин за организиране на посещенията на организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано  посещаване на природни обекти, обществени, културни и 

научни институции в  рамките на града са разписани в Приложение 9. 

(3) т.1. Организиране на различни видове детски и ученически пътувания с обща цена: 

Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното 

образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и 

директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, 

походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други 

пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, 

може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през 

учебно време - „за учениците от IV до XII клас не повече от 5 учебни дни за паралелка, 

а за учениците от I до III клас – по реда на чл. 3, ал. 3 от Наредба 10. 

т.2 Допустимият брой на учебните дни по ал. (3) за организиране на ученически 

туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчислява 

въз основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от 

една паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в 

туристическото пътуване. 

т.3 Туристическите пътувания по ал. (2), т.2  през учебно време се планират в годишния 

план за дейността на училището. 

т.4 Ред и начин за организиране на различни видове детски и ученически пътувания с 

обща цена и организирани мероприятия (еднодневни екскурзии) са разписани в 

Приложение 4. 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

Чл.35 (1) В І СУ „Свети Седмочисленици“ целодневната организация на учебния ден се 

осигурява за ученици в дневна форма на обучение и включва провеждането на учебни 

часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, организиран отдих и 

физическа активност и занимания по интереси. 

(2) Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за 

взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, за 

екипна работа с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна 

личностна реализация и подкрепа за личностното развитие. 

Чл.36 (1) Училището организира целодневната организация на учебния ден при 

желание на родителите за учениците от  І до VІІ клас. 

(2)  Групите за целодневна организация на учебния ден се формират съобразно броя на 

подадените заявления от родителите до 01.09.2022 г. 

(3) След 01.09.2022 г. ученици могат да допълват свободните места в сформираните 

групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой. 

Чл.37 (1) В І СУ “Свети Седмочисленици“ е разработена  Годишна училищна програма 

за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и 

спецификата на училището. 

(2)  Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва 

организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по  интереси. 

Чл.38 (1) При целодневната организация на учебния ден учебните часове от 

седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по 
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самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и  заниманията по интереси 

се провеждат следобeд. 

(2) За провеждането на заниманията по интереси учениците от групите  може да се 

преразпределят и в групи по интереси. 

(3) В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и занимания по 

интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

(4) За да бъдат удовлетворени и желанията на родителите за включване на децата им в 

целодневна организация на учебния ден и потребностите на учениците да посещават 

извънучилищни форми на обучение, при липса на други възможности, учениците могат 

да отсъстват от часовете по организиран  отдих и физическа активност или от часовете 

за занимания по интереси до два учебни часа през деня или в два дни в седмицата от 

часовете на целодневната организация при подадена декларация от 

родителя/представителя на ученика. 

Чл.39 (1) Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които 

е в съответствие с чл. 7, ал. 1 на Наредба за организация на дейностите в училищното 

образование. 

 (2) За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва: 

самоподготовка – 3 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни 

часа; занимания по интереси – 1 учебен час. 

(3) За учениците от V до VІІ клас дейностите по самоподготовка, организиран  отдих и 

физическа активност и занимания по интереси се разпределят дневно, както следва: 

самоподготовка – 3 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни 

часа; занимания по интереси – 1 учебен час. 

Чл.40 (1) Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 

           1. организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 

здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката; 

           2. осигуряване време за обедното хранене на учениците. 

(2) Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни 

от тези за дейностите по самоподготовка. 

Чл.41 (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 

           1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час; 

           2. усвояване на начини и методи за рационално учене; 

           3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 

           4. подготовка за класни и контролни работи; 

      5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от 

учителя на групата; 

           6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на 

подготовката; 

           7. консултации с учители по различни учебни предмети. 
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(2) Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, 

ал. 1, т. 5 от ЗПУО. 

(3) Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката. 

Чл.42 (1) Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на 

учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да 

не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план. 

(2) Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в годишната 

училищна програма за целодневна организация на учебния ден. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ 

ДЕЙНОСТИ 

Чл.43. (1) Педагогическият съвет съобразно възможностите на училището избира за 

учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО. 

(2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за 

избор на спортните дейности от определените по ал. 1. 

(3) Въз основа на избраните спортни дейност учениците могат да се разпределят и в 

групи. 

(4) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на 

паралелките за съответния клас. 

(5) Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на 

учебната година. 

(6) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с 

професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт. 

(7) При разпределението на учебните часове по спортни дейности директорът определя 

със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки 

или групи. 

(8) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се 

провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни 

дни. 

Чл.44 (1) Учениците, за които е противопоказно физическото натоварване и 

присъствието в часовете по спортни дейности и в часовете по физическо възпитание и 

спорт, имат право да бъдат освободени от тях.  /Приложение 1/ 

(2) Ако за учениците по ал.1 не е противопоказно да присъстват в учебния час, то те 

пребивават в часа, но без да осъществяват физическо натоварване. 

 

 

 

 

 



 

Тел. Директор: 003596016-30-70      Зам.-директор:  003596016-23-92   

https://1su-tg.com/     e-mail: contact@1su-tg.com 

  

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

Раздел ІІІ 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В УЧИЛИЩЕТО 

Чл.45 (1) Училището организира дневна, индивидуална, самостоятелна форми на 

обучение и обучение от разстояние в електронна среда при нужда от такова. 

(2) Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от 

педагогическия съвет на училището. 

Чл.46 Самостоятелна форма на обучение се организира само за ученици от Първо СУ 

„Свети Седмочисленици” по реда на чл.112 от ЗПУО и чл.37 от Наредба за организация 

на дейностите в училищното образование. Ученици, които имат завършен клас и 

желаят през дадена учебна година да се обучават в самостоятелна форма, подават 

заявление най-късно 2 седмици преди началото на учебната година. Преминаването от 

дневна в самостоятелна форма може да стане и по време на учебната година. 

Чл.47 Индивидуална форма на обучение се организира само за ученици, които преди 

преминаването в тази форма са били ученици на Първо СУ, по реда на чл.36 от Наредба 

за организация на дейностите в училищното образование. В първи клас училището 

приема и ученици, които следва да се обучават в индивидуална форма. 

Чл.48 (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 

оценяване. 

Чл.49 (1) Ученици, които се обучават в дневна,  индивидуална и самостоятелна форма 

на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната 

година. 

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, 

когато се преминава: 

            1. от дневна  в индивидуална или самостоятелна форма на обучение; 

            2. от индивидуална по чл. 36, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Наредба за организация на 

дейностите в училищното образование към дневна форма на обучение. 

(3) За промяна на формата на обучение директорът издава заповед. 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ В УЧИЛИЩЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 50 (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или 

модули. 

(2) В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна 

организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

Чл. 51 (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и 

текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за: 

        1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за 
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здравето, не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни 

учебни дни; 

       2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове 

обучението си за един или повече класове; 

       3. ученици с изявени дарби; 

       4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 

4 от ЗПУО; 

       5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО. 

(3) Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план. 

(4) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание 

на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на 

училището. 

(5) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка. 

(6) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, 

когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в 

домашни или болнични условия. 

(7) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат 

да се организират в рамките на няколко учебни седмици. 

Чл. 52 (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и 

изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен 

план. 

(2)  Самостоятелната форма на обучение 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 управление на образованието. 

3.  ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

(3)    При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден 

училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение. 

(4)    Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 от 

Наредбата на организация на дейностите в училищното образование  може да се подаде 

и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на 

училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2. 

(5)    Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 

сесии, чийто брой през учебната година се определя в Правилника за дейността на 

училището. 

(6)    График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 

2022/2023 г.  
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I. Редовна сесия:16.01.2023 г. - 31.01.2023 г.; 01.06.2023 - 20.06.2023 г./18 - 28.04.2023 – 

XII кл. 

II. Първа поправителна сесия - 03.07.2023 г. – 14.07.2023 г./01 - 09.06.2023 – XII кл. 

ІІ. Втора поправителна сесия – 04.09.2023 – 06.09.2023 г./21 - 25.08.2023  -  XII кл. 

(7)       Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити: 

                 1.  Учениците подават заявление за записване преди началото на учебната 

година или 20 дни преди началото на изпитната сесия; 

                 2.  Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за 

явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като 

периодично  се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната 

година. 

                 3.  Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна 

форма, уведомява учениците за правилата на училището при организирането на 

дейностите през годината: 

§  За насрочване на изпити в съответната изпитна сесия; 

§  Учебно – изпитните програми по всеки учебен предмет; 

§  Наличните учебни материали в библиотеката на училището; 

                    4.     Уведомяването се осъществява чрез: 

§  Електронната поща; 

§  Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите; 

§  Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни 

дисциплини; 

§  Публикуване на сайта на училището на графика за консултации на учителите; 

(8)  За лицата по ал. 2, т. 3 по решение на директора на училището се допуска обучение 

за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас, 

само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на 

предходния клас. 

(9)  За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната 

комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и 

представител на Агенцията за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки 

учебен срок. 

(10) Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в 

съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в 

друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(11) Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три 

поредни сесии, се смята за отписан от училището. 

Чл.53  (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен 

процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, 

с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед 

на министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна 

форма на обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в 
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електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от 

ЗПУО, присъственият образователен процес в училището е преустановен само за 

отделна паралелка, след заповед на директора на училището, обучението на учениците 

в нея се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 

(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след 

заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и 

технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 

учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна форма на обучение, 

който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не 

може да посещава училище. 

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е  преустановен, при наличие на необходимите 

технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или 

комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен 

ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с 

които той живее на един адрес; 

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и 

след разрешение на началника на регионалното управление на образованието. 

Раздел ІV 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл.54 (1) Оценяването на учениците от IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI и XII клас се 

осъществява съгласно чл. 9, ал.1-5, ал.10 и ал.11 от Наредба №11/01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(2) Оценяването на учениците от І, ІІ и ІІІ клас се осъществява съгласно чл. 9  ал.6 и 

ал.7 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците /Приложение 19/. 

(3) Оценяването на учениците със СОП, които се обучават по индивидуална учебна 

програма, се осъществява съгласно чл. 9, ал.8 и ал.9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Раздел V 

ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Чл.55 (1) Приравнителните изпити се провеждат: 

1. при преместване на ученик от VIII до ХII клас включително в паралелка 

на същото или в друго училище, ако училищният учебен план за съответната паралелка 

на приемащото училище и на училището, от което ученикът се премества, са 

разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове; в тези случаи 

приравнителни изпити се полагат по учебните предмети от общообразователната 
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подготовка, по задължителните модули от профилиращите учебни предмети, които не 

са изучавани в паралелката, от която идва ученикът; 

2. при приемането на ученик от обединено училище на места, определени с 

допълнителния държавен план-прием в ХI клас, когато училищният учебен план на 

приемащото училище и на училището, в което ученикът е обучаван в първи 

гимназиален етап, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни 

планове; в тези случаи приравнителни изпити се полагат по учебните предмети от 

общообразователната подготовка, които не са изучавани в паралелката, от която идва 

ученикът; 

3. за лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да 

възстанови статута си на ученик, ако действащият рамков учебен план, въз основа на 

който е разработен съответният училищен учебен план, е различен от рамковия или 

типовия учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, по 

който лицето е започнало обучението си в съответната степен; 

4. за ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение, 

етап от степен на образование или придобил основно образование или професионална 

квалификация в училище на чужда държава, в процеса на признаването на което при 

съпоставка с действащия към момента рамков учебен план, въз основа на който е 

разработен училищният учебен план, е констатирано различие в изучаваните от 

ученика учебни предмети/модули; разпоредбата се прилага и при завършен период, 

клас или етап на образование в системата на Европейските училища. 

(2) Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, 

се провеждат в съответствие с учебната програма по определен учебен предмет за 

съответния клас. 

(3) В случаите, когато учениците се преместват или включват в училищното 

обучение преди приключване на учебния процес за съответната година, се провеждат 

изпити по реда на приравнителните изпити по ал. 1 и 2, в резултат на които се формира 

срочна оценка, като те се провеждат в съответствие с частта от учебната програма за 

съответния срок. 

Чл. 56. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са: 

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII 

клас; 

3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на 

втори гимназиален етап на средното образование. 

Чл. 57. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е 

слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите 

учебни часове. 

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в 

класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална или самостоятелна форма на 

обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три 

години. 

(3) Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три години 

съответната за този клас, възраст полагат поправителни изпити. 

(4) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна или индивидуална 

форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II или 

за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните предмети, 

изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове от училищния учебен 

план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция 
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след съответния клас при условия и по ред, определени в държавния образователен 

стандарт за приобщаващото образование. 

(5) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния 

клас и за съответния вид подготовка. 

(6) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни 

сесии. 

(7) 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. 

(8) Редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и се 

провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец 

преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на 

училището. 

(9) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят 

на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на 

училището, но не по-късно от 10 октомври. 

(10) Учениците от ХII клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети, 

изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове на редовните 

поправителни сесии и/или на допълнителната поправителна сесия по ал. 9 или не са се 

явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителни изпити и на 

допълнителна януарска поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора 

на училището. 

Чл. 58. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на 

учебните занятия съответно за VII клас, за ХI клас или за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул 

се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния 

учебен предмет или модул за съответния клас. 

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава 

заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на 

годишна оценка по ал. 1. 

(5) Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от ХII клас, който има 

годишна оценка слаб (2) по един или по няколко учебни предмета или модула - може да 

се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии. 

(6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка 

по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в 

избираемите учебни часове. 

Чл. 59. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на първия или 

втория гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия 

съответно за Х клас или за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или 

модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по 

съответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа. 

(3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът 

подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си 

оценка. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на 

окончателната оценка. 
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(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната 

оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в 

избираемите учебни часове. 

(6) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се 

изучава само в един клас първия или съответно втория гимназиален етап, се допуска 

само изпит за промяна на годишната оценка. 

Чл. 60 Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка  е 

крайна.  

Чл. 61(1) Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора 

на училището. 

(2) Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за 

Випуск 2022 год.:  от 27.04.2022 до 30.04.2022 год. 

Чл.62. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се 

полагат от учениците, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от 

учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план 

за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана 

срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи 

изпитвания. 

 (2) Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното 

съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, 

изучавано през съответния учебен срок и за съответния вид подготовка. 

Чл. 63. (1) Изпитите в процеса на обучение се провеждат от: 

1. училищна комисия по организирането на изпита; 

2. училищна комисия по оценяването. 

(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се определят лица, които 

заемат учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът. 

(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се определят лица, които заемат 

учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът. 

(4) Комисиите по ал. 1, т. 2 се състоят най-малко от двама членове, единият 

от които е председател. 

(5) За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът на 

училището издава заповед за определяне на комисиите по ал. 2. 

(6) В заповедта по ал. 5 за всеки изпит се определят датата на провеждане, 

началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, 

времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване 

на резултатите от изпита. 

(7) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока 

и мястото за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на 

училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди 

датата за провеждане на изпита. 

Чл. 64. (1) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. писмени; 

2. практически; 

3. комбинация от писмена и устна част; 

4. комбинация от писмена и практическа част. 

(2) Изпитите в процеса на училищното обучение са писмени. 

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са практически по 

учебните предмети: 

1. физическо възпитание и спорт; 
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2. музика - за II - ІV клас; 

3. изобразително изкуство - за II - IV клас; 

4. технологии и предприемачество - II - IV клас; 

(4) Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писмена 

и устна част по учебните предмети: 

1. български език и литература - за II - IV клас; 

2. чужди езици. 

(5) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и 

практическа част по учебните предмети музика, изобразително изкуство и технологии и 

предприемачество, информатика и информационни технологии. 

(6) Продължителността на изпитите в процеса на училищното обучение е: 

1. за класовете от началния етап на основната степен: 

а) един астрономически час - в случаите, когато изпитът е писмен или 

практически; 

б) до 20 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация 

от писмена и устна част; 

в) до 40 минути - за писмената или за практическата част в случаите, когато 

изпитът включва писмена или практическа част; 

2. за класовете от прогимназиалния етап на основната степен: 

а) два астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 

б) до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация 

от писмена и устна част; 

в) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически; 

г) до 90 минути - за писмената или за практическата част в случаите, когато 

изпитът включва писмена или практическа част; 

3. за класовете от двата гимназиални етапа на средната степен на 

образование: 

а) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 

б) до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация 

от писмена и устна част; 

в) до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически; 

г) до 150 минути - за писмената или за практическата част в случаите, когато 

изпитът включва писмена или практическа част. 

(7) Учениците със СОП, които не могат да полагат писмени и/или 

практически изпити, в процеса на обучение полагат само устни изпити. 

Чл. 65. (1) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение се формира като 

средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с 

точност до: 

1. единица - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя 

годишна оценка, за изпитите за промяна на годишната оценка, за изпитите за 

определяне на срочна или на годишна оценка; 

2. 0,01 - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценка 

за етап от степента на образование, за изпитите за промяна на окончателна оценка и за 

изпитите за определяне на окончателна оценка. 

(2) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които се 

провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа 

част, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се 

определя по реда на ал. 1. 

(3) Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като 

комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), 
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когато някоя от оценките по отделните части е слаб (2). В тези случаи поправителният 

изпит се полага и в двете части. 

Чл. 66. (1) Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и 

напуска залата ученик, който: 

1. преписва от хартиен носител; 

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни 

телефони, калкулатори, таблети и др.); 

3. преписва от работата на друг ученик; 

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за 

комуникация; 

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието 

им. 

(2) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от 

членовете на комисията по чл. 40, ал. 1, т. 1, като в протокола задължително се 

посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено. 

(3) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на 

училищното обучение при условията и по реда на ал. 1, не се оценява. 

(4) В случаите по ал. 1 ученикът може да се яви отново на съответния изпит 

на следващата изпитна сесия. 

Глава четвърта 

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Раздел І 

УЧЕНИЦИ 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.67  Учениците имат право да: 

(1) бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 

(2) бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 

(3) получават библиотечно – информационно обслужване; 

(4) участват в проектни дейности; 

(5) получават информация по въпроси, свързани с тяхното обучение, относно правата и 

задълженията им в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – 

при постъпването им в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при 

поискване; 

(6) бъдат поощрявани с морални и материални награди (Приложение №12) за високи 

постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност със: 

1. устна похвала; 

2. писмена похвала със заповед на директора; 

3. книги и други предметни награди; 

4. похвална грамота; 

(7) избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

(8) участват по свой избор в организираните от училището извънкласни и 

извънучилищни дейности; 
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(9) чрез формите на ученическото самоуправление да участват в обсъждането и 

решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност; 

(10) бъдат консултирани от учителите, училищния психолог и от училищното 

ръководство относно самостоятелна им подготовка и професионално ориентиране и 

развитие; 

(11) получават индивидуална помощ от учителите и училищния психолог съобразно 

специфичните си педагогически потребности и индивидуални консултации при 

организиране на самостоятелната си подготовка; 

(12) бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и 

когато са нарушени или застрашени човешките им права; 

(13) бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на техните дарби и 

способности; 

(14) ползват безплатно материално-техническата база на училището за развитие на 

интересите и способностите си по ред, определен от директора; 

(15) избират и да бъдат избирани в ученическия съвет на класа и ученическия съвет на 

училището; 

(16) получават стипендия по чл.4 ал.1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328  ОТ 21 

ДЕКЕМВРИ 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование, правилата за отпускане и получаване на стипендии от 

СФУК; 

(17) откажат трето изпитване за деня, ако двете са документирани в електронния 

дневник или в графика за писмено изпитване. 

(18) отсъстват от училище по уважителни причини при спазване на процедурата от 

Приложение №5. 

(19) откажат резултатите от участията им в олимпиадите да бъдат оповестявани 

публично, като за  целта преди провеждането на съответния кръг, в който ще участват, 

попълнят и входират до директора декларация, подписана от тях и техен родител. 

(20) когато отсъстват по медицински причини или поради карантина, да посещават 

виртуалните класни стаи по предметите за деня от седмичното разписание. При 

проявена активност и изпълнение на поставените от учителя задачи, не получават 

отсъствие от съответния учебен час. 

Чл. 68  Учениците нямат право да: 

(1) закъсняват и отсъстват от учебни занятия без уважителни причини. При закъснение 

до 20 минути в графа “Забележка” в електронния дневник учителят вписва закъснение, 

което се счита за 1/2 отсъствие по неуважителни причини, a за закъснение на ученика 

за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие. Отсъствията на учениците 

се отбелязват от учителя в началото на всеки час. 

(2) да излизат от учебните часове без разрешение; 

(3) участват в хазартни игри, да пушат, да употребяват наркотични средства и алкохол; 

(4) участват в политически партии и организации до навършване на 18-годишна 

възраст; 

(5) носят и разпространяват сектантски, расистки и порнографски материали; 
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(6) накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и 

служителите; да прилагат физическо и психическо насилие върху тях; 

(7) създават пречки на учителите и служителите при изпълнение на служебните им 

задължения; 

(8) възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 

часове; 

(9) унижават личното достойнство на съучениците си, да прилагат физическо и 

психическо насилие върху тях, агресия и тормоз; 

(10) внасят в училище взривоопасни и  отровни вещества, вещества с неизяснен и 

съмнителен произход,  носят хладни и огнестрелни оръжия, електрошок, електронни и 

други устройства за пушене, всякакви устройства, които могат да застрашат здравето и 

живота на пребиваващите в училище ученици, учители и служители; 

(11) ползват мобилен телефон и други технически и електронни устройства по време на 

час без разрешение на учителя; 

(12) въвеждат външни лица в училище под какъвто и да е предлог; 

(13) влизат без разрешение в административните помещения, включително в 

учителската стая. Извикването на учител се извършва чрез друг учител или служебно 

лице; 

(14) укриват, фалшифицират и унищожават училищни и лични документи; 

(15) заснемат и записват с GSM, фотоапарат, камера или други записващи устройства 

ученици, учители и служители на училището без тяхното знание и съгласие; 

(16) ползват асансьора на училището без разрешение на ръководството; 

(17) нарушават хигиенните правила на територията на училището; 

(18) рушат и повреждат училищното имущество.  

Носят материална отговорност за нанесените щети и възстановяват повредата в срок до 

10 дни от установяване на щетата. Невърнати книги, взети от училищната библиотека, 

се заплащат в размер не по-малък от пазарната им стойност; 

(19) извършват опит за измама и свързаните с това дейности; 

(20) задействат без причина противопожарните бутони в училище. 

Чл.69  Учениците са длъжни да: 

(1) спазват и изпълняват задълженията си, произтичащи от ЗПУО и този правилник; 

(2) съхраняват авторитета на училището и училищната общност и допринасят за 

развитие на добрите традиции; 

(3) зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 

физическо и психическо насилие; 

(4) спазват училищните наредби, заповеди и изисквания; спазват всички указателни 

надписи и табели; 

(5) спазват правилата за поведение в класната стая/кабинета, паралелката и в училище; 

(6) спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет; 

(7) се снабдяват своевременно с учебни помагала, учебници и ученическа лична карта; 
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(8) посещават редовно учебните занятия; Идват за учебните занятия съгласно графика 

на учебния процес, но не по – рано от 20 минути преди началото на първия учебен час 

и не по-късно от биенето на първия звънец; 

(9) посещават училище в училищна униформа или идват в училище в приличен външен 

вид. Забранява се явяването в училище с бюстиета и потници; с блузи, оголващи 

коремната област и деколтето; с дрехи, от които се вижда бельо, с поли и панталони с 

ниска талия, със „скъсани“ дънки, както и с клинове без пола. Дължината на 

панталоните е най-малко ¾, а полите са с „бизнес дължина“ (изискването за дължина не 

важи за учениците от начален етап); 

(10) заемат определеното им място в класната стая, кабинета или физкултурния салон 

след биене на звънеца и да се подготвят за урока; 

(11) чакат пред класната стая или кабинета, докато дежурният ученик изясни чрез 

заместник-директора или директора евентуална промяна в графика на учебните часове, 

когато учителят отсъства; 

(12) носят необходимите за съответния час учебници, тетрадки, помагала и облекло. 

При неспазване на това задължение след трикратна писмена забележка учениците се 

наказват съгласно този Правилник; 

(13)  носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 

(14) се движат внимателно вдясно по коридорите, като дават предимство на учителите 

и помощния персонал; 

(15) връщат в училището получените безплатни учебници и учебни пособия след 

приключването на учебната година; 

(16) използват тетрадки, моливници и други пособия, които отговарят на възрастовите 

им особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания; 

(17) спазват правилата за разделно събиране на отпадъци. Пазят чисто работното си 

място, не внасят в класната стая (кабинет) закуски и напитки; 

(18) спазват правилата за безопасна работа в специализираните кабинети; 

(19) пребивават на определеното от учителя място и по никакъв начин не напускат 

училището при отстраняване от час; 

(20) изключват мобилния си телефон преди всеки учебен час и го поставят на указаното 

от преподавателя място; 

(21) напуснат класната стая, когато учителят ги отстрани от час и да останат   до края 

на учебния час при училищния психолог в кабинета му в Корпус 2; 

(22) изпълняват изискванията, описани в ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И 

ПРИДВИЖДАНЕ В КОРИДОРИТЕ И КЛАСНИТЕ СТАИ ПЪРВО СРЕДНО 

УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ТЪРГОВИЩЕ В УСЛОВИЯ НА COVID 

– 19 (Приложение №27) – в случай на издадена заповед за въвеждане на 

противоепидемични мерки; 

(23) почистват работното си място преди напускане на кабинета, в който са имали 

учебен час. 

Чл.70  Задължения на дежурните ученици в клас: 
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(1) следят за опазване на материалната база и носят отговорност за разкриване на 

нарушителите, като своевременно уведомяват дежурния учител, преподавател и класен 

ръководител за нанесените щети и за нарушителя; 

(2) информират учениците от паралелката за разместване на часовете или други 

промени за деня; 

(3) грижат се за почистване на дъската, съобщават отсъстващите ученици за всеки 

учебен час. 

 

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 71  Ученически съвет 

(1) Ученическият съвет към I СУ "Св. Седмочисленици" е форма на ученическото 

самоуправление на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и 

в организационното развитие на училището (Процедура 10а). 

(2) Ученическият съвет има свои представители от всяка паралелка от V до ХІІ клас в 

училището, които съдействат за:  

 - даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и за факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на 

учениците от всеки клас; 

 - създаването и приемането на етичен кодекс на общността. 

(3) Ученическия съвет избира свое ръководство. 

(4) Всяка паралелка изгражда класен ученически съвет (Приложение 10). Съставът му 

се определя от самите ученици, като изборът се осъществява по демократичен път. 

(5) Училищният ученически съвет изработва план за дейността си през учебната 

година. 

Чл. 72 За дейността на класните ученически съвети отговарят съответните класни 

ръководители, а за дейността на Училищния ученически съвет – ръководителят, 

определен със заповед на директора. 

Чл. 73 Представителите на ученическия съвет участват с право на съвещателен глас в: 

(1) заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна 

информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани; 

(2) работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на 

ученическото самоуправление. 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл.74 (1) На децата и учениците в І СУ "Свети Седмочисленици" се предоставя 

подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им и е в 

съответствие с индивидуалните им потребности. 

           (2) Подкрепата на личностното развитие е обща и допълнителна. 

Чл.75 (1) В I СУ "Свети Седмочисленици" има етичен кодекс на общността.  

(2) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на 

видно място в училищната сграда. 
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Чл.76 Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа в І 

СУ «Свети Седмочисленици» се определят с държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Чл. 77  Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

 екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти  

 допълнително обучение по учебни предмети 

 допълнително консултиране по учебни предмети 

 кариерно ориентиране на учениците 

 занимания по интереси 

 библиотечно - информационно обслужване 

 грижа за здравето  

 поощряване с морални и материални награди 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение 

 дейности за  превенция на обучителните затруднения 

 логопедична работа 

Чл.78  (1) І СУ „Свети Седмочисленици“ осъществява дейности по превенция на 

тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички 

участници в образователния процес. 

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната 

общност и  включват: 

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове; 

3. партньорство с родителите; 

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната 

общност; 

5. спазване на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със 

случаите на тормоз (Приложение 14). 

Чл.79 (1) За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за 

справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в 

институционалната среда, с участието му в дейността на институцията и с 

поведенческите му прояви, се прилагат една или повече от следните дейности за 

въздействие върху вътрешната мотивация: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник за разрешаване на конфликта; 

3. консултиране на детето или ученика с психолог; 

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 детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 
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7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително 

и  доброволчески инициативи; 

8. участие в организацията на училищни мероприятия и празници. 

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 8 се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование (чл.45 - 52). 

(3) В случаите, когато дете или ученик получава обща подкрепа и не се отчита 

напредък в развитието му в тримесечен срок  от  предоставянето ѝ, класният 

ръководител на ученика запознава родителя за необходимостта от извършване на 

индивидуалните потребности на детето или ученика. 

Чл.80 (1)  Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1.  работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики 

и специалисти; 

4.  ресурсно подпомагане. 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие, се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за 

подкрепа за  учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане. 

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от 

центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена. 

Чл.81 (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности на ученика. Оценката се извършва от екип за подкрепа на 

личностно развитие на детето или ученика, утвърден със заповед на директора за 

конкретно дете или ученик по чл. 187, ал.2 от ЗПУО. 

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от 

ЗПУО. 

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие осъществява работата с дете или ученик 

със специални потребности съгласно чл.128 – 130 на Наредбата за приобщаващото 

образование. 

(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва 

психолог. В екипа може да се включват и други специалисти, както и представители на 

органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните. Ръководи се от определен в заповедта на директора 

специалист от екипа. 
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(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 

необходимост и с регионалните центрове за подкрепанза процеса на приобщаващото 

образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл.82 Екипите за подкрепа за личностно развитие в училището: 

1. идентифицират силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, 

обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2. извършват оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвят и реализират план за подкрепа; 

4. извършват наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 

5. изпълняват и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Чл.83  (1) В І СУ „Свети Седмочисленици“ се организира и провежда допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби. 

(2) Допълнителната подкрепа по ал. 1 включва: 

1. осигуряване на възможности за работа с дете или ученик с изявени дарби по 

конкретен случай и за допълнителна индивидуална работа за развитие и надграждане 

на изявените дарби; 

2. осигуряване на възможности за ползване на подходяща физическа среда, 

обзавеждане, оборудване, материали и консумативи; 

3. осигуряване на квалифицирани специалисти за допълнителна подкрепа в съответната 

област – науки, технологии, изкуства, спорт; 

4. осигуряване на възможности за участие в различни национални и международни 

изяви – състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и 

други; 

5. осигуряване на възможности за включване в програми и проекти, насочени към 

стимулиране на изявите и подобряване на постиженията на децата и учениците; 

6. провеждане на летни академии, тематични семинари, дискусионни клубове и други; 

7. осигуряване на възможности за издаване на специализирана литература с 

практическа и теоретическа насоченост, включително разработки на ученици; 

8. сътрудничество с висши училища, културни институции и Българската академия на 

науките за подкрепа на даровити деца и ученици; 

9. отпускане на стипендии за отличен успех или при достигане на призови места на 

национални и международни олимпиади и състезания при условия и по ред, 

определени от Министерския съвет. 

(3) Допълнителна подкрепа по ал. 1 се предоставя на деца и ученици с трайни 

способности и постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, 

класирани на първите три места на общински, национални и международни изяви с 

конкурсен характер през предходната година. 

(4) Допълнителната подкрепа по ал. 1 се определя от екипа за подкрепа за личностно 

развитие по предложение на учителя в групата или на учителя, който преподава на 

ученика по съответния учебен предмет, или на специалист в областта на науките, 
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технологиите, изкуствата и спорта и се осъществява съгласно план за подкрепа, в който 

се определя и броят на часовете за допълнителна индивидуална работа. 

Чл.84  (1) В І СУ „Свети Седмочисленици“ се приемат и ученици със специални 

образователни потребности. 

(2) В паралелка в училището може да се обучават до три деца и ученици със специални 

образователни потребности. 

Чл.85 (1) В І СУ „Свети Седмочисленици“  обучението на ученици със специални 

образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител, съобразно 

потребността на детето и ученика. 

(2) В екипа за подкрепа на ученика участват психолог и логопед. 

(3) Обучението на децата и учениците в групите и паралелките при необходимост се 

осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с 

изискванията на чл. 95 от ЗПУО в зависимост от оценката на екипа за подкрепа. 

(4) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите по ал.1 

се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.86 (1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и 

допълнителната подкрепа за личностното развити на децата и учениците в училището в 

началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, 

който координира работата на екипите за подкрепа на личностното развитие на децата 

и учениците и дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка с 

подкрепата за личностно развитие на децата и учениците. Функциите на Координатора 

са определени в чл. 7, ал.3 на Наредбата за приобщаващото образование. 

(2) Директорът на училището, чрез Координатора и екипа на всяко отделно дете, 

организира ресурси и експертиза както от образователната институция, така и извън 

нея. Директорът привлича експерти за оценката на потребностите и за последващата 

работа с детето/ученика от различни образователни, социални и здравни институции, 

по своя собствена преценка и без ограничения, вкл. от центъра за подкрепа на 

личностното развитие, от центъра за специална образователна подкрепа, от 

регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, от социални 

услуги на територията на общината, от здравни експерти. 

(3) Всички педагогически специалисти, оказали на ученик обща подкрепа за личностно 

развитие, са задължени да я отразят още в същия ден в електронния дневник в раздел 

„Подкрепа“. 

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 87 (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните 

актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите 

механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 
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            (2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час и отбелязва ситуацията в графа бележки на 

дневника на паралелката. Ученикът е длъжен да пребивава до края на часа в кабинета 

на училищния психолог. Ученикът ще извършва самоподготовка върху учебния 

материал, предаден в часа, от който е отстранен, или ще се занимава с друга учебна 

дейност, по преценка на училищния психолог. Веднага след часа учителят входира 

доклад до училищния координатор за подкрепа за личностно развитие. 

 (3) След получаване на доклада, класният ръководител, заедно с психолога на 

училището, предприемат изпълнението на дейности за повишаване на мотивацията и на 

социалните умения за общуване и за предотвратяване на проблемното поведение. 

Мерките се описват в дневника на класа. 

            (4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 се предприемат 

дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява 

родителят. 

            (5) Когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, 

той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.  

(6) Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на правилника за дейността на училището (чл.69, ал.9), учителят, установил това, 

вписва „бележка“ в електронния дневник. Класният ръководител задейства процедура 

за налагане на санкция по реда на този правилник при получени три „бележки“ за 

нарушаване на дрескода на Първо СУ (бележките за нарушен дрескод  в рамките на 

един ден се отчитат като един брой). 

(7) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение. 

 (8) Ученик, напуснал самоволно учебен час, получава отсъствие по 

неуважителна причина. 

Чл. 88 Санкциите по чл.88, ал.1, 2, 3, 4 и 5 могат да се налагат и за допуснати отсъствия 

по неуважителна причина, както следва: 

(1) “Забележка” - за допуснати от 51/2 до 10 отсъствия включително по неуважителна 

причина; 

(2) „Преместване в друга паралелка в същото училище”, ако това е възможно - за 

допуснати от 101/2 до 15 отсъствия включително по неуважителна причина; 

(3) „Предупреждение за преместване в друго училище” - за допуснати от 151/2 до 20 

отсъствия по неуважителна причина; 

(4) “Преместване в друго училище” или  “Преместване от дневна в самостоятелна 

форма на обучение” - за допуснати над 20 отсъствия по неуважителна причина; 

(5) отсъствие по неуважителна причина се отбелязва в дневника на класа като 

неизвинено; 

(6) в случай че на ученик е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго 

училище“ съгласно чл.202, ал.3 от ЗПУО и след началото на следващата учебна година 

е допуснал отсъствия по неуважителни причини, изискващи налагане на санкция по 

чл.89 ал.1 от ПДУ, тогава се задейства процедура за налагане на санкция по чл.89 ал.4. 

Чл. 89 (1) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 
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(2) Мерките по чл. 88, ал. 2 и 3, както и санкциите "предупреждение за преместване в 

друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в 

класовете от началния етап. 

(3) Санкцията по т.2 не се прилага, когато това налага промяна на профила; 

(4) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения. 

(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане 

или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл.90 (1) Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява 

физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и 

полови различия, се наказва съгласно чл. 88 

(2) При системни нарушения на дисциплината и опити за саботиране на класно-

урочната дейност, ученикът подлежи на санкция по чл. 88 

Чл. 91 (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 

88, ал.1. Мерките по чл. 65, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 88, ал. 1. 

(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. 

Чл. 92 (1) Санкциите са срочни. 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, 

„предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и 

„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 

учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на 

следващата учебна година. 

Чл. 93 (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото 

училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на 

класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по 

предложение на педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 88, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

Чл. 94 (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от 

ЗПУО (чл.65 ал.1 от ПДУ) директорът задължително уведомява родителя, а в случаите 

по чл. 199, ал. 1, т. 3 - 5 и Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на 

детето“. 

(2) 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. 

(3) 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 психолог. 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, 

както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 
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(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Те са указани в 

Приложение 2 на настоящия правилник. 

Чл.95 (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението на класния ръководител. 

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за 

налагането й. 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и на родителя 

му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника 

на регионалното управление на образованието. 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 

259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

Чл.96 (1) Наложените санкции се отразяват в електронния дневник и в личния картон 

на ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава 

обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на 

началника на регионалното управление на образованието. 

(3) При налагане на мярката по чл. 88, ал. 2 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. 

Чл.97 (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга 

паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“, той може да 

продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен. 

 

Раздел ІІ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

УЧИТЕЛИ 

Чл. 98 (1) Учителите организират и провеждат учебно-възпитателния процес по 

учебния предмет, съгласно длъжностната си характеристика, проверяват и оценяват 

знанията на учениците и съдействат за пълноценната им интеграция в училищната и 

социалната среда. 

(2) Учителите работят в постоянни професионални учебни общности (ПУО) както 

следва: 

 ПУО – Начален етап; 

 ПУО – Учители в ГЦОУД; 
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 ПУО – специалисти, осигуряващи обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие; 

 ПУО – БЕЛ; 

 ПУО – Чужди езици; 

 ПУО – Математика, информатика и информационни технологии; 

 ПУО – Обществени науки и гражданско образование; 

 ПУО – Природни науки и екология; 

 ПУО – ФВС, изкуства, бит и технологии, технологии и предприемачество. 

За всяка година учителите избират председател на съответната ПУО, приемат план и 

отчет за дейностите. Работните срещи и дейностите се провеждат по планирания 

график. Председателят на ПУО представя на ресорния заместник-директор по УД в 

съответните срокове плана и отчет. 

(3) Учителите работят и в ПУО, формирани с други цели и задачи с временен характер. 

Чл.99 Педагогическите специалисти имат следните права: 

(1) да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

(2) да членуват в професионални организации и да вземат участие в работата на 

регионалните и националните им органи; 

(3) да дават мнения и правят предложения по дейността и за развитието на училището 

до административните органи в системата на народната просвета; 

(4) да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

(5) да получават информация за възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация; 

(6) да получават възможност за кариерно развитие при спазване на условията на 

Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, раздел VII; 

(7) да избират учебници и учебни помагала от одобрените от МОН след оценка за 

тяхното практическо прилагане за съответния учебен предмет от съответната 

образователна степен или етап; 

(8) да определят свободно методите и средствата за провеждане на образователно-

възпитателния процес; 

(9) да използват интерактивни и иновативни методи на преподаване и възможностите 

на информационните и комуникационните технологии и електронните образователни 

платформи; 

(10) да отстраняват ученика от час, от извънурочни и извънучилищни дейности при 

нарушения на настоящия правилник и неизпълнение на задълженията, произтичащи от 

чл.172, ал.2, т.11, и т.12 от ЗПУО и чл.88, ал.1 на ПДУ.  

Чл.100  Учителите са длъжни да: 

(1) идват в училище не по-късно от 10 минути преди започване на първия  учебен час за 

съответния ден;  
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(2) изпълняват задълженията си определени с КТ, Правилника за вътрешния трудов ред 

на училището, длъжностната си характеристика и нормативните актове за системата на 

МОН; 

(3) изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа, консултации с 

ученици и родители, както и изпълнение нарежданията на директора;  

(4) спазват графика за ежедневното дежурство като  неизменна част от служебните 

задължения на учителя; 

(5) участват в работата на всеки педагогически съвет и проявява професионално 

отношение към разглежданите проблеми; 

(6) изпълняват решенията на педагогическия съвет и указанията и препоръките на 

училищното ръководство; 

(7) опазват здравето и живота на учениците по време на образователно-възпитателния 

процес и на други дейности, произтичащи от годишния план на училището; 

(8) повишават непрекъснато професионалната си квалификация по реда на чл.46 от 

Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти;  

(9) не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, 

народност, етническа принадлежност, религия, произход и здравен статус; 

(10) попълват в електронния дневник номерата на отсъстващите ученици  в първите 10 

минути  на  учебния час; 

(11) нанасят в дневниците на паралелките темата на преподаденото учебно съдържание 

в съответния учебен час; 

(12) попълват задължителната училищна документация и изискваната информация по 

предмети и ПУО  след приключване на учебния срок и учебната година ; 

(13) изчакват излизането на учениците от класната стая/кабинета и проверяват тяхното 

състояние; 

(14) при поставяне на текуща оценка я нанасят в електронния дневник и се 

обосновават; 

(15) съблюдават за опазване престижа и доброто име на колегите си; 

(16) при отстраняване на ученик от учебен час не отбелязват отсъствие, а вписват 

забележка в електронния дневник и осигуряват пребиваването на ученика при 

училищния психолог. След приключване на учебните часове входират доклад до 

училищния координатор за подкрепа за личностно развитие и участват в екипа за 

повишаване на мотивацията на ученика за учебен труд; 

(17) в случаите на проблемно поведение на ученик в часовете му и при невъзможност 

на учителя да се справи, да подаде доклад до Координатора за подкрепа за личностно 

развитие. 

(18) да изпълняват всички заложени мерки в ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЪРВО СУ 

„СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

(19) провеждат втори час на класа в онлайн среда (ВКС на ел. платформа Мудъл при 

срещи с родители). 
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(20) При наличие на отсъстващи ученици по медицински причини или карантина, по 

време на учебен час да са с включени виртуални класни стаи (ВКС), като осигуряват 

синхронно обучение с включено педагогическо взаимодействие на отсъстващите 

ученици. На отсъстващите от училище ученици, които са във ВКС и участват активно и 

изпълняват поставените задачи не поставят отсъствия за съответния час. 

Чл.101 Учителите на ГЦОУД са длъжни да: 

(1) осигуряват самостоятелна подготовка на групата ученици и индивидуална помощ в 

зависимост от нуждите на учениците; 

(2) обменят информация с учителите и класните ръководители относно 

индивидуалното развитие на учениците и съдържанието на преподавания материал; 

(3)   водят редовно документацията на ГЦОУД; 

(4) спазват работното време, определено в длъжностната характеристика на учителя на 

ГЦОУД и ПВТР; 

(5) гарантират условия за опазване на здравето и живота на учениците по време на 

учебната дейност в ГЦОУД и не допускат рушене на училищното имущество; 

(6) поддържат ежедневен контакт с родителите; 

(7) организират и контролират обедното хранене. 

Чл. 102 Учителите нямат право да: 

(1)  нарушават правата на ученика, да унижават личното му достойнство, да 

упражняват каквато и да е форма на физическо и психическо насилие върху него; 

(2)  извършват обучение или подкрепа, участват при изготвяне и оценяване на изпитни 

материали и извършват проверка и оценка на изпитни работи  срещу заплащане на 

ученици, с които работят в училището, или на ученици, които ще полагат изпити за 

прием в училището,  в което учителят  преподава, съгласно чл.220 ал.1 и ал.2 от ЗПУО. 

(3)  ползват мобилен телефон по време на учебните часове; 

(4) вземат часове извън предвидените в седмичното разписание без знанието и 

разрешението на ръководството на училището; 

(5) споделят и разискват с ученици, родители и граждани решенията на Педагогическия 

съвет на училището; 

(6) изпращат ученици през учебен час за помагала и лични услуги; 

(7) изнасят училищно имущество и документация без разрешение на училищното 

ръководство. 

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ 

Чл.103  Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора на 

училището в началото на учебната година със заповед. 

Чл.104  В съответствие с чл.8 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (променена 2020 г.), 

класните ръководители имат и следните функции: 

(1) Формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен  

организационен климат в класа, като поощряват уменията на учениците за общуване и 

интегриране в училищната и социалната среда; 

(2) Организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси; 
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(3) Изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците; 

(4) Подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми 

при изготвянето на: 

1. План за часа на класа с теми от екологичното, гражданското, здравното, 

интеркултурното образование, както и за кариерното ориентиране на учениците; 

2. Правила за поведение на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училището, 

които се изготвят съвместно с учениците; 

Чл.105  В съответствие с чл.8 от Наредбата за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, класните ръководители 

имат и следните функции: 

(1) Формиране у учениците на умения за работа в екип и за изграждане на 

позитивен  организационен климат в класа, като поощряват уменията на 

учениците за общуване и интегриране в училищната и социалната среда; 

(2) Организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси; 

(3) Изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците; 

      (4) Подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми 

при изготвянето на: 

1. План за часа на класа с теми от екологичното, гражданското, здравното, 

интеркултурното образование, както и за кариерното ориентиране на учениците; 

2. Правила за поведение на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училището 

Чл.106 Класните ръководители анализират и оценяват рисковите фактори върху 

учениците от паралелката и предприемат превантивни и корективни мерки за справяне 

с тях. 

Чл.107 Класните ръководители осъществяват необходимата връзка с родителите и 

своевременно ги информират за: 

/1/ образователните резултати и напредъка на ученика 

/2/ формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

/3/ неспазване на задълженията, произтичащи от чл.172 от Закона за предучилищното и 

училищното образование 

/4/ правилника за дейността на училището, училищния учебен план и седмичното 

разписание 

Чл.108 Класните ръководители привличат семейството като съюзник на училището; 

консултират учениците и родителите по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, с 

оглед осигуряване на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на 

уменията на учениците. 

Чл.109  Документите за извиняване на отсъствие на ученика от учебни занятия  се 

съхраняват от класните ръководители до края на текущата учебна година. Класният 

ръководител преглежда и дава на медицинското лице за проверка медицински бележки, 

за чиято истинност има съмнение. 

Чл.110  (1) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е 

по някоя от уважителните причини, определени в чл. 54, класните ръководители са 

длъжни да уведомят родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи 

за детето, с писмо, по имейл, чрез съобщение в електронния дневник или в телефонен 

разговор и да обсъдят с него възможностите за отстраняване на причините за 

отсъствията. 

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в електронния дневник. 

Чл.111  До 1-во число на месеца класните ръководители обработват отсъствията на 

учениците, за да може да се изготви справка за учениците, допуснали 5 и повече по 

неуважителна причина отсъствия за изтеклия месец. 
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Чл.112 До 1-во число на месеца класните ръководители обработват отсъствията на 

учениците, за да може да се изготви справка за учениците, допуснали 5 и повече по 

неуважителна причина отсъствия за изтеклия месец. 

Чл.113 В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците и 

техните родители с училищния правилник и училищния учебен план, както и с графика 

на приемното време на учителите. 

Чл.114 Класните ръководители са длъжни да уведомят писмено родителите на ученик, 

освободен по здравословни причини от учебния предмет Физическо възпитание и 

спорт, как и къде ученикът ще уплътнява времето, определено за този час. 

Чл.115 Класните ръководители са длъжни да организират и провеждат най-малко две 

родителски срещи през учебната година. 

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

Чл.116 Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 

1. по програми на организациите по чл. 43 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута на 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране; 

2. в рамките на вътрешно институционалната квалификация, в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Чл.117 (1) Квалификацията на педагогическите специалисти е:   

1. въвеждаща – за адаптиране в образователната среда и за методическо и 

организационно подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които:   

а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното 

образование;   

б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията;   

в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни 

години;  г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в 

училищата и програмни системи в предучилищното образование.   

2. продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за 

кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване 

на знанията, уменията и компетентностите:   

а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи;   

б) по професионалния профил на педагогическия специалист;   

в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;   

г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес;   

д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;   

е) за организационни и консултативни умения;   

ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;   

з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;   

и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;   

й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация.   
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(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация. Директорът определя наставник в срок до 

два месеца от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 

119, ал. 1, т. 1, букви "а" – "г". Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса 

на адаптирането му към учителската професия и го подпомага методически и/или 

административно при изпълнението на задълженията му като класен ръководител и др.   

(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "а" – "з" се извършва от висши 

училища, научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни 

организации, чиито програми са одобрени от министъра на образованието и науката 

или от оправомощено от него длъжностно лице.   

(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "и" и "й" се провежда само от 

висши училища.  

Чл.118 Организационните форми за повишаване на квалификацията са:   

1. за продължаващата квалификация:  

а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;   

б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с 

управление на образованието;   

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 от Наредба 

№15/22.07.2019 г.;   

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен 

професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики;  д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли 

маси) за представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, 

за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения;   

2. за вътрешноинституционалната квалификация:   

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;   

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;   

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;   

г) споделяне на иновативни практики. 

Чл.119 Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:   

1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични часа 

за всеки период на атестиране;   

2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист.    

Чл.120 (1) След участие и успешно завършване на обучение за повишаване 

квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища 

и научни организации и по одобрени програми от Информационния регистър на 

одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 

лицата получават:   

1. удостоверение за допълнително обучение или специализация – за обученията по чл. 

46, т. 1, букви "а", "б", "г" и "д" (приложение № 14 от Наредба 15/22.07.2019);   
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2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация – за обучението по чл. 

46, т. 1, буква "в" (приложение № 15 от Наредба 15/22.07.2019).   

(2) Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на 

квалификацията не е пряко основание за придобиване на професионално-

квалификационна степен с изключение на участието във формата по чл. 120, т. 1, буква 

"в".    

Чл.121 (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от 

организации по чл. 43, т. 1 и 2 на Наредба 15/22.07.2019 г. на педагогическия 

специалист се присъждат квалификационни кредити. Обучението за повишаване на 

квалификацията се извършва по програми в присъствена или в частично присъствена 

форма.   

(2) Обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени не по-

малко от 50 на сто от общия брой академични часове по програмата, като в 

неприсъствените академични часове се провеждат подготовка, консултиране и/или 

изпълнение на поставена от обучителя задача, за които следва да е налице 

документиран резултат.   

(3) За участие в обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти, извършвано от организации по чл. 43, т. 1 и 2 от Наредба 15/22.07.2019 г., 

не може да се присъжда по-малко от един квалификационен кредит. Един 

квалификационен кредит се присъжда за:   

1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 

8 академични часа са присъствени;   

2. подготовка, представяне и публикуване на доклад от педагогически форум от 

международно, национално или регионално ниво;   

3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание.   

(4) Квалификационни кредити се присъждат от институциите и организациите по чл. 

43, т. 1 и 2 и се удостоверяват с документ за допълнително обучение по чл. 48, ал. 1, т. 1 

от Наредба 15/22.07.2019 г.   

(5) За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да 

придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за 

повишаване на квалификацията по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 от 

Наредба 15/22.07.2019 г.   

(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, 

която предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна 

подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се 

определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено 

изискването на ал. 2, т. 1 за броя присъствени академични часове.   

(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:   

1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел 

кариерно развитие;   

2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода на атестиране при 

промяна на местоработата.    
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Чл.122 (1) Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или 

трета държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43 от Наредба 15 се 

признава от началника на съответното регионално управление на образованието.   

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в организации 

извън посочените в чл. 43 от Наредба 15 в друга държава членка или трета държава 

може да се извършва от международни научни организации, неправителствени 

организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със 

законодателството на другата държава въз основа на сключени междуправителствени 

спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в 

изпълнение на международни програми и проекти.   

(3) Обучение за повишаване на квалификацията на учители по чужд език или на 

учители по учебен предмет, който се преподава на чужд език, може да се провежда от 

образователните служби към посолствата на страните – членки на Европейския съюз, 

на културните институти на тези страни или на трета държава.   

(4) Признаването по ал. 1 е приравняване на броя академични часове за участие в 

квалификационни форми по чл. 46, т. 1, букви "а", "б", "г" или "д" към броя 

квалификационни кредити по чл. 49, ал. 3 от Наредба 15/22.07.2019 г..    

Чл.123 (1) Педагогически специалист, който желае признаване на повишаването на 

квалификацията, подава заявление по образец (приложение № 16 от Наредба 

15/22.07.2020г.) до началника на съответното регионално управление на образованието, 

към което прилага копие от документи, удостоверяващи повишаване на 

квалификацията, от които са видни съдържанието, продължителността на проведеното 

обучение или участието в квалификационни форми по чл. 46, т. 1, буква "д" от Наредба 

15/22.07.2019 г. с доклад, съобщение, презентация или публикация.   

(2) Заявленията по ал. 1 може да се подават от 1-во до 10-о число на февруари и юли.   

(3) При подаване на заявлението лицето представя за сверяване на данните лична карта, 

както и оригиналите на документите по ал. 1.   

(4) Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите 

документи или лицето не представи оригиналите им.   

(5) Допълнително при необходимост се представят и други документи, посочени от 

комисията по чл. 52, ал. 1 от Наредба 15/22.07.2019 г.   

(6) Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга 

държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43 от Наредба 

15/22.07.2019 г., се представят в превод на български език от лице, извършващо 

преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите 

на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет 

от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 

98 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.; изм., бр. 7 от 2020 

г.).   

(7) Документите по ал. 6, както и допълнително изисканите документи по ал. 5 се 

легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на 

изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори 

между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на 

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.    



 

Тел. Директор: 003596016-30-70      Зам.-директор:  003596016-23-92   

https://1su-tg.com/     e-mail: contact@1su-tg.com 

  

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

Чл.124 (1) Дейностите за повишаване на квалификацията на институционално ниво на 

педагогическите специалисти в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ се осъществяват по 

план за квалификационна дейност като част от годишния план и в съответствие със:   

1. стратегията за развитие на институцията;   

2. установените потребности за повишаване на квалификацията;   

3. резултатите от процеса на атестиране;   

4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 

Министерството на образованието и науката;   

5. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на 

институцията;  

6. възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 

(1) Вътрешно институционалната квалификация се измерва в академични часове и за 

нея не се присъждат квалификационни кредити. 

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 

1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Чл.125  (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио 

постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата 

длъжност.   

(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите 

резултати и професионалното развитие.   

(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 

материали, които доказват:   

1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на 

децата/учениците, с които работи;   

2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в 

образователния процес;   

3. участие в реализиране на политиките на институцията;   

4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.   

(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия 

специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието 

на дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и 

образователни резултати.   

(5) Професионалното портфолио има следните функции:   

1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, 

доказателства за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити 

компетентности;  2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и 

кариерно развитие чрез определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и 

приоритети за професионално развитие;   

3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в 

конкретна област – професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, 
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промяна в личностен и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага 

формирането на умения за обективна самооценка на резултатите от дейността;   

4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и 

информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, 

обществения съвет, експерти от регионалното управление на образованието, 

инспектори от Националния инспекторат по образованието и общината за 

потребностите и за търсенето на възможности за развитие.   

Чл.126 Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:  

1. общи данни – име, образование, допълнителни квалификации;   

2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;   

3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;   

4. материали от участие в професионални форуми.   

Чл.127 (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна 

година (до един месец от началото на учебната година), като се посочва и периодът, за 

който се отнасят приложените копия на документи и други материали.   

(2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат.  

Чл.128 (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 

специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени. 

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока 

професионално-квалификационна степен. 

(3) Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, 

които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и 

имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната 

подготовка. 

(4) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването 

им се определят от Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, раздел VI. 

Чл.129 (1) Постигнатите компетентности от професионалния профил всеки 

педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио. 

Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 

разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на 

политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му 

усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с 

учениците. 

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист. 

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с 

Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 
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Чл.130 (1) Кариерното развитие на педагогическите специалисти в Първо СУ „Св. 

Седмочисленици“ се осъществява съгласно Раздел VII Кариерно развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти от Наредба №15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

ПООЩРЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл.131 (1). Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални 

награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование.  

(2) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за 

образцово изпълнение на задълженията си със заповед на директора (Приложение 

№13). Отличията и наградите могат да бъдат парични и предметни.  

 

Раздел ІІІ 

РОДИТЕЛИ 

Чл.132 (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и 

всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави 

необходимо. 

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е електронният 

дневник. 

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща 

на един от родителите. 

Чл.133 Родителите имат следните права: 

(1) периодично да бъдат информирани и консултирани за всички действия, които се 

предприемат по отношение на обучението и възпитанието 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 класните ръководители, с учителите и 

училищния психолог в определеното приемно време или в друго, удобно и 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 правата и интересите на  ученика; 

(5) най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране по 

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

развитие на децата им; 

(6) да изразяват мнения и да внасят предложения, свързани с дейността на училището; 

(7) да избират и бъдат избирани в Обществения съвет на училището; 

(8) да изберат и закупят елементи на училищна униформа, които смятат за подходящи 

за децата си; 
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(9) Ползването на административни услуги, като получаването на служебни бележки 

и др., може да става чрез учениците. Родителите може да ги получат, като ги заявят 

чрез портиера на централния вход и изчакат на входа тяхното изготвяне. Можете да ги 

заявят и на имейл contact1@1su-tg.com. На същия имейл можете да се правят 

запитвания, да се дават предложения и мнения. 

(10) Желателно е комуникацията с класните ръководители и учителите, както и с 

ръководството на училището  да става изключително по телефона или по 

официалните електронни канали на училището (електронен дневник, платформа 

Microsoft Teams). 

Чл.134 Родителите имат следните задължения: 

(1) Осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в 

случаите на отсъствие на детето или ученика; 

(2) Спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от 

страна ученика; 

(3) Участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

(4) Осигуряват на децата си необходимите за учебния процес материали и пособия; 

(5) Участват в родителските срещи; 

(6) Явяват се в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

(7) Сътрудничат на училищното ръководство, психолога на училището, класния 

ръководител; 

(8) Носят материална отговорност, като възстановяват нанесените от ученика щети на 

училищната собственост; 

(9) Предварително се обаждат на класния ръководител при отсъствие на ученика 

независимо от причините за отсъствията; 

(10) За извършени нарушения и противообществени прояви на учениците извън 

училище, родителите носят пряко отговорност; 

(11) Грижат се за това, децата им да не носят в училище ценни вещи и големи суми 

пари -училището не носи отговорност за загуби и кражби, включително на пари и цени 

вещи; 

(12) Не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

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

нрави или осигуряват училищна униформа на децата си; 

(13) В началото на учебната година предоставят на класния ръководител данни за 

контакти: телефон, адрес и имейл, като родителят се задължава да уведоми класния 

ръководител при настъпили промени в данните; 

(14) Задължават се да предоставя данни за хронични или изискващи специално 

внимание заболявания на детето си. 

mailto:contact1@1su-tg.com
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(15) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи 

за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям 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 отписването на ученика от училището или промяната на 

формата на обучение на ученика. 

(16) Не допускат посещаване на училище на детето си при наличие на един или 

повече симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в 

гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.). При установяване 

на такива от медицинското лице в училище и след като са уведомени, незабавно да 

организират прибирането на детето си от училище. В такъв случай да се обръщат към 

личния лекар за указания и лечение. Връщането на ученика в училище след боледуване, 

независимо от диагнозата, става след представянето на медицинска бележка от 

личния лекар. Уведомяват класния ръководител в деня, предхождащ завръщането на 

детето в училище. Медицинската бележка не се заверява от медицинското лице в 

училище, а се дава направо на класния ръководител. 

(17) Учениците трябва да идват на училище с маска, която трябва да носят 

съобразявайки се с действащите към даден момент здравни правила, зададени от МЗ и 

МОН. Осигуряването на тези маски е отговорност на родителите. 

(18) Не се разрешава влизането на родители в двора и сградите на училището, освен 

при специално разрешение от директора, в случай че обстоятелствата налагат това. 

(19) Предоставят на класния ръководител чрез ученика Профилактичната здравна 

карта на своето дете, в срок до 15 октомври. 

(20) Писмено информират директора и учителите от тяхна страна при наличие на спор 

за упражняване на родителски права над дете – като предоставят копие на влязло в сила 

съдебно решение или привременни мерки от съда за упражняване на родителски права, 

мерки за защита, споразумение и др. като попълват и входират ДЕКЛАРАЦИЯ във 

връзка с настъпили ограничения на родителски права (Приложение 27). 

Глава пета 

OРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО. 

Раздел І 

ДИРЕКТОР 

Чл.135 Училището се управлява от директор. Директорът управлява и представлява 

институцията. 

Директорът организира и контролира цялостната дейност на институцията в 

съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

Чл.136 Директорът на   училището ръководи образователния процес  в съответствие с 

държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, 

контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 

дейност в институцията. 

Чл.137 (1) Директорът, като орган на управление и контрол на училището, изпълнява 

своите функции като: 
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1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, 

възпитание и социализация в институцията; 

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 

3. утвърждава Списък-образец 1 на училището след съгласуване с началника на 

регионалното управление на образованието. 

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на 

вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на 

подобрения в работата на институцията; 

5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване 

държавния и допълнителния план-прием или организира и осъществява приемането на 

децата за предучилищно образование в съответствие с наредбата на общинския съвет. 

6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на 

задължително обучение деца и/или ученици от институцията, и с организирането и 

изпълнението на приема; 

7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено 

задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, 

за професионална квалификация; 

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява 

свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на 

образованието в тридневен срок от овакантяването им; 

11. организира ефективното управление на персонала като създава условия за 

повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на 

педагогическите специалисти; 

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 

организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно 

разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред 

общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет; 

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал; 

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за 

обучение, възпитание и труд; 
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19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на 

институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на 

задълженията; 

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и 

общности; 

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 

22. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации 

и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в 

съответствие с предоставените му правомощия; 

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от 

Закона за предучилищното и училищно образование. 

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

решенията му. 

Чл.138 При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската 

дейност директорът  се подпомага от четири заместник-директори по учебната дейност 

и един заместник-директор по административно-стопанската дейност. 

Чл.139 (1) Заместник-директорът по административно-стопанската дейност не е 

педагогически специалист. 

(2) Заместник-директорът по административно-стопанската дейност подпомага 

директора на училището при управлението и контрола на административно-

стопанската дейност, като участва в разработването на бюджета, щатното разписание, 

вътрешни правила за работната заплата и на други училищни документи – правилници, 

правила, програми, планове, механизми и др., свързани с управлението на човешките, 

финансовите и материалните ресурси; участва в осигуряването на длъжностни 

характеристики на работниците и служителите и тяхното актуализиране при 

необходимост; създава организация за запознаване на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал с тях. 

Чл.140 (1) Заместник-директорът по учебната дейност на   училището подпомага 

директора да ръководи образователния процес   в съответствие с държавната политика 

в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира в 

съответствие с длъжностната си характеристика. 

(2) Заместник - директорът по учебната дейност изпълнява своите функции като: 

1. участва в разработването на стратегия за развитие на училището и етичен кодекс 

на училищната общност; координира и участва пряко в изготвянето на 

училищните учебни планове и вътрешните за училището документи – 

правилници, правила, програми, планове, механизми и др.; създава организация 

и осъществява контрол по изготвяне и спазване на учебните програми за 

разширена от учителите по съответните учебни предмети и годишните 

тематични разпределения, както и по отношение на планирането на 

образователния процес; 

2. участва в разработването на Списък-образец № 1 на училището като сведение за 

дейността на институцията за учебната година и координира дейността на 

длъжностните лица, свързана с работата в Националната електронна 

информационна система за предучилищното и училищното образование; 

участва в разпределението на задължителната норма преподавателска работа на 

педагогическите специалисти, работещи в училището; 
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3. организира изготвянето и контролира спазването на седмичното разписание; 

4. участва в дейностите на училищно ниво, свързани с училищния прием, 

държавния план-прием и допълнителния прием; 

5. осъществява системен контрол върху образователния процес и дейността на 

педагогическите специалисти в училището; участва в създаването на условия и 

упражнява контрол по прилагането и спазването на държавните образователни 

стандарти; 

6. изпълнява организационни и координационни дейности на училищно ниво, 

насочени към обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, в т.ч. по Механизма за съвместна работа на институциите; 

7. организира и координира дейността в училището, насочена към предоставянето 

на обща и допълнителна подкрепа на учениците; създава условия за ефективна 

работа и контролира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на 

учениците; съгласувано с директора на училището взаимодейства с РУО, 

регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, 

центрове за подкрепа за личностно развитие и др. във връзка с оказването на 

подкрепа за личностно развитие на учениците в училището; 

8. организира и контролира дейности, свързани с организирането и провеждането 

на всички видове изпити и външно оценяване в училището;  

9. изпълнява организационни и координационни дейности във връзка с оценяване 

на пригодността за прилагане и избора на учебници и учебни комплекти по 

учебни предмети от педагогическите специалисти в училището; 

10. участва в процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна 

оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на 

подобрения в работата на институцията; 

11. участва в процеса на атестиране на педагогическите специалисти; 

12. участва в планирането и организацията на квалификационната дейност на 

педагогическите специалисти в институцията; 

13. изпълнява възложената му норма преподавателска работа, като изпълнява и 

функциите по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти; 

14. участва в дейността на педагогическия съвет на училището, изготвя доклади и 

подготвя проекти на решения, свързани с неговата дейност; 

15. координира дейностите и осигурява условия за спазване на изискванията при 

награждаване и налагане на санкции на учениците в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование, държавния образователен стандарт 

за приобщаващото образование и правилника за дейността на училището; 

16. участва в организацията на воденето и съхранението на училищната 

документация, в т.ч. в електронен вид и водене на информационните регистри на 

училищно ниво и упражнява контрол по спазване на изискванията на държавния 

образователен стандарт за информацията и документите; участва при 

създаването на условия за спазване на изискванията, свързани с приемане, 

отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация; осъществява 

предварителен контрол по изготвянето на документи за преместване на децата и 

учениците, за задължително предучилищно образование, за завършен клас, за 

степен на образование, за професионална квалификация; 

17. участва в реализирането на училищната политика по превенция и 

противодействие на училищния тормоз. Организира и координира 

идентифицирането и провеждането на дейности с ученици, насочени към 
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превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, съобразно 

сферата си на компетентност; 

18. участва в организирането и координирането на дейности в съответствие с 

Алгоритъма за взаимодействие между институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално 

подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие 

на децата и учениците;  

19. познава функциите и компетентностите на органите по закрила на детето и 

изпълнява задълженията си към социалната система, регламентирани в чл. 7, ал. 

1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето. В случай, че му стане известно, че дете 

се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално 

подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 

вътрешните работи. Същото задължение има и ако това му е станало известно 

във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е 

обвързано с професионална тайна. При идентифициране на случаи на насилие и 

тормоз на деца/ученици в училището незабавно уведомява директорът; 

20. подпомага директора при предприемането на мерки за предотвратяване на 

всички форми на дискриминация от страна и по отношение на работещите и 

учащите в училището и спазва изискванията на Закона за защита от 

дискриминация;  

21. оказва съдействие на обществения съвет и на училищното настоятелство при 

осъществяването на тяхната дейност съобразно професионалната си 

компетентност. 

22. участва в организация на участието на училището в национални, регионални и 

общински програми, стратегии, планове и проекти; 

23. изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

24. при ползването и обработката на лични данни на ученици спазва принципите за 

законосъобразност и добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за 

защита на личните данни;  

25. при изпълнение на служебните си задължения спазва определените в Етичен 

кодекс на работещите с деца стандарти за етично поведение, както и приетите 

морални правила и норми в Етичния кодекс на училищната общност; не допуска 

поведение, което може да урони престижа на образователната институция.  

Заместник-директорът по учебната дейност изпълнява и други задължения, възложени 

от директора на училището и произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

институцията. 

Раздел ІІ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл.141 (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 

въпроси в  училището е педагогическият съвет. Педагогическият съвет включва в 

състава си всички педагогически специалисти. 

 (2) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 

участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, 

което обслужва училището, ученици, както и други лица. 
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(3) Директорът на училището  в качеството си на председател на педагогическия съвет, 

кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на 

заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна 

информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 

Чл.142  (1) Педагогическият съвет в училището: 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи; 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

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

съответните санкции в предвидените в този закон случаи; 

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

13. определя ученически униформи; 

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност; 

15. запознава се с бюджета на училището и с отчетите за неговото изпълнение; 

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда 

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

Глава шеста 

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Раздел І 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл.143 Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението му. 

Чл.144 (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на Община Търговище и най-малко трима представители на родителите 

на деца и ученици от училището.  
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(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на 

представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. 

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

Чл. 145 (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата 

участват поне трима представители на ученическото самоуправление. 

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и 

детските градини участва и представител на настоятелството. 

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на 

работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други 

заинтересовани лица. 

Чл.146 (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на 

обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 

сведения и документи, необходими за дейността му. 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

обществения съвет за свикването му. 

Чл. 147 (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  програмата за 

превенция на ранното напускане на училище и програма 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 институцията, външното оценяване – за 

училищата, и инспектирането на училището;  

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 представители 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 в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и 

учебните комплекти;  

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове;  



 

Тел. Директор: 003596016-30-70      Зам.-директор:  003596016-23-92   

https://1su-tg.com/     e-mail: contact@1su-tg.com 

  

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

10. дава становище по училищния план-прием. 

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с 

мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им 

разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно 

решение. 

Чл.148 Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения 

съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

 

Раздел ІІ 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Чл.149 (1) Към училището функционира Училищно настоятелство, което е независимо 

доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция. 

Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. 

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 

години. 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател. 

Чл.150  За постигане на целите си настоятелствата: 

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и 

контролират целесъобразното им разходване; 

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището; 

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт 

и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите 

от училището; 

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за 

заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците; 

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

6. организират обществеността за подпомагане на училището; 

7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Глава седма 

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 

Финансиране 

 Чл.151 Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се 

финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски 

фондове и програми и други източници. 

(1) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, 

които са обект на държавна политика.  
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(2) Средствата от държавния бюджет са за:  

1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;  

2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;  

3. развитие на училищата;  

4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.  

Чл.152 (1) Паричните средствата  се разпределят между бюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общински училища, въз 

основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт 

на Министерския съвет. Стандартът определя размера на средствата от държавния 

бюджет за конкретна дейност за едно дете или ученик за съответната година.  

(2) Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по 

стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на 

институциите.  

(3) Размерите на стандартите се определят в зависимост от:  

1. съдържанието на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците;  

2. вида и спецификата на училището и формата на обучение;  

3. обективни географски и демографски характеристики на общината, оказващи 

влияние върху достъпа до образование.  

Чл.153 (1) Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно 

развитие включват:  

1. ученически стипендии;   

2. закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно 

ползване и за училищната библиотека;  

3. целодневна организация на учебния ден и хранене; 

4. дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие;  

5. дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие;  

6. реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за 

намаляване броя на преждевременно напусналите;  

7. подкрепа за ученици с изявени дарби;  

8. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до 

образование.   

Чл.154 (1) Средствата за развитие училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие включват:  

1. разходи за подобряване на материалната база;  

2. средства за повишаване на качеството на обучението;  

3. средства за развитие и за подпомагане на педагогическите специалисти по чл. 219, 

ал. 5 от ЗПУО; 

4. други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователния 

процес. 
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Чл.155 Първо средно училище е второстепенен разпоредител с бюджет. В училището 

се  прилага система на делегиран бюджет, която дава право на директора:  

1. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между 

дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;  

2. да се разпорежда със средствата на училището;  

3. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, 

преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на 

учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в 

подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.  

Чл.156 На Първо СУ са делегирани права да реализира собствени приходи, като му е 

предоставено за управление ползваната от тях  общинска собственост. 

Чл.157 Училището  публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет и 

отчета за изпълнението му.  

Чл.158 Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на 

работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на 

училището, в месеца следващ съответното тримесечие.  

Чл.159 Собствените приходи на училището  са:   

1.  приходите от дарения и завещания;  

2. други приходи, определени с нормативен акт.  

Имущество 

Чл.160 Първо средно училище „ Свети Седмочисленици“ е общинско училище.  

Сградният фонд и вещите  са предоставени за управление на директорът на училището 

и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят 

предназначението си. 

Глава осма 

Валидиране на компетентности 

Чл.161 (1).В І СУ „Свети Седмочисленици“ могат да се валидират компетентности, 

придобити чрез неформално обучение и информално учене  на лице, което е ученик на 

І СУ „ Свети Седмочисленици“ гр. Търговище:  

1.1   придобило средно образование в случаите, когато определен учебен предмет по чл. 

135 от ЗПУО не е включен в дипломата му и се изучава в І СУ „Свети 

Седмочисленици“;  

1.2. със СОП, придобило съответния документ с оценки с качествен показател - за 

придобити компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен 

клас или етап от основната степен на образование, както и клас от първи гимназиален 

етап или първи гимназиален етап на средното образование.  

(2) Валидиране на компетентности може да се извършва:  

2.1. по определен учебен предмет за един или няколко класа от основната степен на 

образование;  

2.2 по учебен предмет измежду учебните предмети български език и литература, чужд 

език - английски, немски, математика, информационни технологии, физика и 
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астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, 

история и цивилизации, география и икономика и философия;  

2.3. по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в 

задължителните учебни часове на рамковия учебен план за определен клас от 

основната степен на образование;  

2.4. по учебните предмети, необходими за завършване на начален етап или на 

прогимназиален етап от основната степен на образование;  

 (3) Валидиране на компетентности по ал. 2, т. 3 и 4 се допуска само при представяне на 

завършен предходен клас или етап.  

(4) Изключения от ал. 3 се допускат за случаите по чл. 2, т. 3, когато е невъзможно 

представянето на такъв документ.  

(5) Валидирането на компетентности по ал. 2, т. 2 се допуска само за лица, придобили 

средно образование, ако учебният предмет не е включен в дипломата им.  

(6).За допускане до валидиране лицето подава заявление до директора на училището, 

към което задължително прилага документ за завършен предходен клас или етап.  

(7). Придобитите компетентности чрез неформално обучение и информално учене се 

оценяват чрез полагане на един или няколко изпити. Редът за провеждане на изпитите и 

начинът на оценяване при валидирането са в съответствие с чл.126 – 128 на Наредба 

№11 /01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

 

Глава девета 

ДРУГИ 

Чл.162 Процедура за освобождаване на учениците от часове по учебния предмет 

"физическо възпитание и спорт" и часовете по спортни дейности е описана в 

Приложение 1. 

Чл.163 Процедура за налагане на санкции на ученици е описана в Приложение 2. 

Чл.164 Правила за работа с  компютърната и мултимедийната техника са описани в 

Приложение 3. 

Чл.165  Правила за организиране на различни видове организиран отдих са описани в 

Приложение 4. 

Чл.166 Процедура за извиняване на отсъствия на ученици от учебни часове по 

уважителни причини е описана в Приложение 5. 

Чл.167 Правила за отпускане на стипендии са описани в Приложение 6. 

Чл.168 Процедура по издаване на дубликати на документи за завършена основна  и 

гимназиална образователна степен е описана в Приложение 7 

Чл.169 Правила за организиране на различни видове детски и ученически пътувания с 

обща цена и организирано посещение на различни културни и научни институти са 

описани в Приложение 15. 

 

Правилникът се издава на основание чл. 28 ал. 1 т. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование.  
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1  Настоящият правилник за дейността на Първо СУ ”Св. Седмочисленици” е отворен 

документ и подлежи на актуализации и промени във връзка с настъпили промени в 

действащите или обнародване на нови законови нормативи, свързани с дейността на 

институцията. 

Приложение №1 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧАСОВЕ ПО 

УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" И ЧАСОВЕТЕ 

ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

Нормативна уредба 

чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 20, ал. 4, чл. 22, ал. 6 и ал. 7, чл. 24, ал. 2, ал. 5 и 6 от 

Наредба № 3 от 15 април 2003г. за системата на оценяване /Наредба № 3 от 15 април 

2003 г./, чл. 22, ал. 6, чл. 23, ал. 10, ал. 11, чл. 29 ал.  3, ал. 4 от Наредба №11 (допълнена 

10.09.2020 г.) за оценяване на резултатите  от обучението на учениците, чл. 44 от 

Правилник за дейността на училището 

Учениците имат право да бъдат освободени от учебния предмет "Физическо 

възпитание и спорт", за да се изключат заболявания, за които е противопоказно 

упражняването на физическо възпитание и спорт. Видът на заболяването и 

заключението за освобождаване се определят с: 

1. Медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар със срок 

за "допускане" или "не допускане" да се упражнява спортна дейност. 

Извършеният преглед се вписва в медицинската документация, издавана от 

лечебното заведение. При наличие на медицински документ за краткотрайно 

недопускане за упражняване на спортна дейност, присъствието на ученика се 

контролира от учителя по физическо възпитание и спорт. 

2. Протокол от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по профила на 

заболяването. 

3. Решение на Трудово експертна лекарска комисия /ТЕЛК/, в случаите когато с 

решение е определена "експертиза на степента на намалената възможност за 

социална адаптация на децата до 16-годишна възраст".  

За да бъде освободен ученикът от учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" и 

часа за спортни дейности, трябва да представи на директора на училището медицински 

документ сред посочените по-горе /от т. 1 до т. 3/. Представянето на медицинските 

документи до директора на училището става с писмено заявление до него (по образец 

на училището), към което е приложен и съответния медицински документ. Заявлението 

се подава от единия от родителите (настойниците) на ученика в качеството им на 

законни представители. Директорът като орган на управление на училището, който 

организира цялостната дейност в него /чл. 259 ал.1 от ЗПУО/ определя със заповед 

мястото, където учениците, освободени по здравословни причини от учебния предмет 

"Физическо възпитание и спорт" за учебен срок и/или учебна година ще уплътняват 

времето, определено за този час. В случаите, когато ученици са освободени по 

здравословни причини от упражняване на физическо възпитание и спорт, в 

задължителната училищна документация се записва текст "освободен". Срочните, 

годишните и окончателните оценки на учениците, освободени от изучаване на учебния 

предмет "Физическо възпитание и спорт", в зависимост от срока на освобождаване, се 

формират съгласно чл.22, чл.23 и чл.24 на Наредба 11 за оценяване на резултатите  от 

обучението на учениците. 
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Приложение №2 

ПРОЦЕДУРА 

ПРИ НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИ 

ОТ ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”,  ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

Настоящата процедура е изготвена в съответствие с чл. 199 - 207 от ЗПУО и чл.88 и 

чл.89 от Правилника за дейността на училището и чл.58 - 63 от Наредба за 

приобщаващото образование 

I. Санкция „забележка" - на основание чл.199 ал.1, т.1 от ЗПУО, чл.58 от Наредба за 

приобщаващото образование и във връзка с чл.87 ал.1 т.1, чл.88 ал.1 от Правилника за 

дейността на I СУ „Свети Седмочисленици”: 

 Ако след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение по чл.79 ал.1 не е постигнат 

резултат, класният ръководител/друг педагогически специалист попълва в 1 екземпляр 

и входира при техническия секретар мотивирано предложение до директора (по 

образец) за налагане на санкцията. 

 Класният ръководител изготвя заедно с предложението и писмо до родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето (по образец) в 2 

екземпляра, съгласува го със ЗДУД и предава екземплярите на техническият секретар 

за подпис на директора и завеждане в изходящия дневник със същата дата, както 

предложението. 

 Класният ръководител взема единия екземпляр от писмото най-късно 1 ден след 

извеждането му и отговаря то да бъде предадено на родителя, представителя на детето 

или лицето, което полага грижи за детето. Класният ръководител провежда разговор с 

родителя във връзка с предстоящата санкция. 

 Разговор с малолетен ученик се провежда в присъствие на родител, представител 

на детето или лице, което полага грижи за детето или на оправомощено от родителя 

лице, а с непълнолетен ученик в присъствие на родителя, представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето (ако последният се е явил) с директора или 

заместник-директорите в присъствие на класния ръководител и задължително на 

психолог. Психологът попълва протокол за провеждане на разговора, ученикът и един 

от присъстващите се подписват в протокола. Преди налагане на санкцията се взема 

предвид мнението на класния ръководител на ученика. След обсъждане с 

присъстващите, директорът или ЗДУД решава дали да се наложи санкцията на ученика. 

Тези разговори се провеждат по предварителна уговорка със заместник-директорите и 

психолога. 

 При взето решение за налагане на санкцията класният ръководител в срок до 14 

дни, но не по-рано от 1 седмица от датата на уведомителното писмо изготвя проект на 

заповедта за санкция по 3 броя (по образец) и уведомително писмо за наложена 

санкция до родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето 

в 2 екземпляра, съгласува ги със ЗДУД,  

предава ги на техническия секретар за подпис на директора и завеждане съответно в 

заповедната книга и изходящия дневник с една и съща дата. 

 Класният ръководител получава срещу подпис 2 броя заповеди и 1 брой писмо 

за уведомяване за наложена санкция най-късно 1 ден след извеждането му, и чрез 
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ученика ги предава на родителя, представителя на детето или лицето, което полага 

грижи за детето. Връща на техническия секретар подписана от родителя, представителя 

на детето или лицето, което полага грижи за детето заповед. 

   II. Санкция "преместване в друга паралелка в същото училище"- на основание 

чл.199 ал.1, т.2 от ЗПУО, чл.58 от Наредба за приобщаващото образование и във връзка 

с чл.87 ал.1 т.2, чл.88 ал.2 от Правилника за дейността на I СУ „Свети 

Седмочисленици”: 

 Ако след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение по чл.79 ал.1 не е постигнат 

резултат, класният ръководител/ друг педагогически специалист попълва в 1 екземпляр 

и входира при техническия секретар мотивирано предложение до директора (по 

образец) за налагане на санкцията. 

 Класният ръководител изготвя заедно с предложението и писмо до родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето (по образец) в 3 

екземпляра, съгласува го със ЗДУД, предава екземплярите на техническият секретар за 

подпис на директора и завеждане в изходящия дневник със същата дата както 

предложението. 

 Класният ръководител взема от техническия секретар единия екземпляр от 

писмото най-късно 1 ден след извеждането му и отговаря то да бъде предадено на 

родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето. 

 Разговор с малолетен ученик се провежда в присъствие на родител, представител 

на детето или лице, което полага грижи за детето или на оправомощено от родителя 

лице, а на непълнолетен ученик в присъствие на родителя (ако последният се е явил) с 

директора или заместник-директорите в присъствие на класния ръководител и 

задължително на психолог. Психологът попълва протокол за провеждане на разговора, 

ученикът и един от присъстващите се подписват в протокола. Преди налагане на 

санкцията се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика. След 

обсъждане с присъстващите, директорът или ЗДУД решава дали да се наложи 

санкцията на ученика. Тези разговори се провеждат по предварителна уговорка със 

заместник-директорите и психолога. 

 При взето решение за налагане на санкция класният ръководител в срок до 14 

дни, но не по-рано от 1 седмица от датата на уведомителното писмо изготвя проект на 

заповедта за санкция по 3 броя (по образец) и уведомително писмо за наложена 

санкция до родителя в 2 екземпляра, съгласува ги със ЗДУД и ги предава на 

техническия секретар за подпис на директора и завеждане съответно в заповедната 

книга и изходящия дневник с една и съща дата. 

 Класният ръководител получава срещу подпис 2 броя заповеди и 1 брой писмо 

за уведомяване за наложена санкция най-късно 1 ден след извеждането му, и чрез 

ученика ги предава на родителя. Връща на техническия секретар подписана от 

родителя заповед. 

   III. Санкция "предупреждение за преместване в друго училище" - на основание 

чл.199 ал.1, т.З от ЗПУО, чл.58 от Наредба за приобщаващото образование и във връзка 

с чл.87 ал.1 т.3, чл.88 ал.3 от Правилника за дейността на I СУ „Свети 

Седмочисленици”: 

 Ако след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение по чл.79 ал.1 не е постигнат 

резултат, класният ръководител/ друг педагогически специалист попълва в 1 екземпляр 
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и входира при техническия секретар мотивирано предложение до директора (по 

образец) за налагане на санкцията. 

 Класният ръководител изготвя заедно с предложението и писмо до родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето с копие до 

териториалната структура за Закрила на детето (по образец) в 3 екземпляра, съгласува 

го със ЗДУД, предава екземплярите на техническият секретар за подпис на директора и 

завеждане в изходящия дневник със същата дата както предложението. 

 Класният ръководител взема от техническия секретар единия екземпляр от 

писмото най-късно 1 ден след извеждането му и отговаря то да бъде предадено на 

родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето по пощата, 

чрез куриерска служба препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя 

или електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от 

електронния запис. 

Преди налагане на санкция директорът или ресорният заместник-директор по 

учебна дейност задължително изслушва ученика в присъствието на психолог и/или се 

запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с 

конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в 

съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. 

Родителят на ученик има право да присъства на изслушването и да изрази 

мнение. 

По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния 

ученик, съответно на родителя, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика 

може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист от 

училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. 

За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването 

директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които 

преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното 

нарушение. 

За всяка процедура по налагане на санкция се определя лице, което да 

представи обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение - класният ръководител 

или учител, който преподава на ученика. 

Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител 

на ученика. 

 При взето решение за налагане на санкция класният ръководител в срок до 14 

дни, но не по-рано от 1 седмица от датата на уведомителното писмо изготвя проект на 

заповедта за санкция по 3 броя (по образец) и уведомително писмо за наложена 

санкция до родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето 

в 2 екземпляра, съгласува ги с със ЗДУД, предава ги на техническия секретар за подпис 

на директора и завеждане съответно в заповедната книга и изходящия дневник с една и 

съща дата.  

 Класният ръководител получава срещу подпис 2 броя заповеди и 1 брой писмо 

за уведомяване за наложена санкция най-късно 1 ден след извеждането му, и чрез 

ученика ги предава на родителя. Връща на техническия секретар подписана от 

родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето заповед. 

   IV.  Санкция "преместване в друго училище"-  на основание на основание чл.199 

ал.1, т.4 от ЗПУО, чл. 63, чл.58 от Наредба за приобщаващото образование и във връзка 

с чл.87 ал.1 т.4, чл.88 ал.4 от Правилника за дейността на I СУ „Свети 

Седмочисленици”: 



 

Тел. Директор: 003596016-30-70      Зам.-директор:  003596016-23-92   

https://1su-tg.com/     e-mail: contact@1su-tg.com 

  

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

 Ако след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение по чл.79 ал.1 не е постигнат 

резултат, класният ръководител/ друг педагогически специалист попълва в 1 екземпляр 

и входира при техническия секретар мотивирано предложение до директора (по 

образец) за налагане на санкцията. 

 Класният ръководител изготвя заедно с предложението и писмо до родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето с копие до 

териториалната структура за Закрила на детето (по образец) в 4 екземпляра, съгласува 

го със ЗДУД, предава екземплярите на техническият секретар за подпис на директора и 

завеждане в изходящия дневник със същата дата както предложението. 

 Класният ръководител взема 2 екземпляра от писмото от техническият секретар 

най-късно 1 ден след извеждането му и отговаря то да бъде предадено на родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето срещу подпис или по 

пощата, чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на 

родителя или електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие 

от електронния запис. Подписаният екземпляр връща на техническия секретар най-

късно 3 дни след датата на извеждане. 

 Преди налагане на санкция директорът или ресорният заместник-директор по 

учебна дейност задължително изслушва ученика в присъствието на психолог и/или се 

запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с 

конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в 

съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. 

Родителят на ученик има право да присъства на изслушването и да изрази 

мнение. 

По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния 

ученик, съответно на родителя, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика 

може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист от 

училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. 

За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването 

директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които 

преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното 

нарушение. 

За всяка процедура по налагане на санкция се определя лице, което да представи 

обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение - класният ръководител или 

учител, който преподава на ученика. 

Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител 

на ученика. При взето решение за налагане на санкция класният ръководител в срок 

до 14 дни, но не по-рано от 1 седмица от датата на уведомителното писмо изготвя 

проект на заповедта за санкция по 3 броя (по образец) и уведомително писмо за 

наложена санкция до родителя в 2 екземпляра, съгласува ги с със ЗДУД, предава ги на 

техническия секретар за подпис на директора и завеждане съответно в заповедната 

книга и изходящия дневник с една и съща дата.  

 Класният ръководител получава срещу подпис 2 броя заповеди и 1 брой писмо 

за уведомяване за наложена санкция най-късно 1 ден след извеждането му, и чрез 

ученика ги предава на родителя. Връща на техническия секретар подписана от 

родителя заповед. 
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 Директорът уведомява Началника на РУО за наложената санкция в срок до 2 дни 

след налагането и. 

   V. Санкция "преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение" - на 

основание чл.199 ал.1, т.5 от ЗПУО, чл.63, чл.58 от Наредба за приобщаващото 

образование и във връзка с чл.87 ал.1 т.5, чл.88 ал.4 от Правилника за дейността на I СУ 

„Свети Седмочисленици”: 

 Ако след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение по чл.79 ал.1 не е постигнат 

резултат, класният ръководител/ друг педагогически специалист попълва в 1 екземпляр 

и входира при техническия секретар мотивирано предложение до директора (по 

образец) за налагане на санкцията. 

 Класният ръководител изготвя заедно с предложението и писмо до родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето с копие до 

териториалната структура за Закрила на детето (по образец) в 4 екземпляра, съгласува 

го със ЗДУД, предава екземплярите на техническият секретар за подпис на директора и 

завеждане в изходящия дневник със същата дата, както предложението. 

 Класният ръководител взема 2 екземпляра от писмото от техническият секретар 

най-късно 1 ден след извеждането му и отговаря то да бъде предадено на родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето срещу подпис или по 

пощата, чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на 

родителя или електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие 

от електронния запис.  Подписаният екземпляр връща на техническия секретар най-

късно 3 дни след датата на извеждане. 

Преди налагане на санкция директорът или ресорният заместник-директор по 

учебна дейност задължително изслушва ученика в присъствието на психолог и/или се 

запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с 

конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в 

съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. 

Родителят на ученик има право да присъства на изслушването и да изрази 

мнение. 

По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния 

ученик, съответно на родителя, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика 

може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист от 

училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. 

За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването 

директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които 

преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното 

нарушение. 

За всяка процедура по налагане на санкция се определя лице, което да 

представи обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение - класният ръководител 

или учител, който преподава на ученика. 

Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител 

на ученика. 

 При взето решение за налагане на санкция класният ръководител в срок до 14 

дни, но не по-рано от 1 седмица от датата на уведомителното писмо изготвя проект на 

заповедта за санкция по 3 броя (по образец) и уведомително писмо за наложена 

санкция до родителя в 2 екземпляра, съгласува ги с със ЗДУД, предава ги на 
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техническия секретар за подпис на директора и завеждане съответно в заповедната 

книга и изходящия дневник с една и съща дата.  

 Класният ръководител получава срещу подпис 2 броя заповеди и 1 брой писмо 

за уведомяване за наложена санкция най-късно 1 ден след извеждането му, и чрез 

ученика ги предава на родителя. Връща на техническия секретар подписана от 

родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето заповед. 

 Директорът уведомява Началника на РУО за наложената санкция в срок до 2 дни 

след налагането ѝ. 

VІ. Техническият секретар води дневник/регистър на документите за наложени 

санкции. ЗДУД следят за спазване на процедурата. 

VII. За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по  чл. 199, ал. 2 или 3  от 

ЗПУО се определя лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният 

ръководител или учител, който преподава на ученика. 

 

 

Приложение №3 

ПРАВИЛА 

за работа с компютърната и мултимедийна техника 

 

1. Компютрите да са в режим «Заключен» при отсъствие на преподавателя в 

кабинета. 

2. При  необходимост от инсталиране на някакъв специфичен софтуер, то 

това да става само от оторизираната за това фирма-изпълнител. 

3. Преподавателите да  сканират всеки един преносим носител на 

информация (CD/DVD диск или флаш памет) веднага след поставяне в 

компютъра за наличие на вируси, дори и собствените! 

4. При възникване на проблем да се уведомява упълномощеното за 

поддръжка лице  от оторизираната за това фирма-изпълнител, чрез 

вписване на проблема в определения за целта дневник. 

5. След приключване на работния ден, преди да напусне кабинета си всеки 

преподавател е длъжен да се увери, че е изключил от проектора и 

компютъра си. 

6. При продължително отсъствие от работа (няколко дни или повече) 

компютрите и оборудването да се изключват от ел. мрежа.  
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Приложение №4 

ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ 

ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА И ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

(ЕДНОДНЕВНИ ЕСКУРЗИИ) 

І. Ученическо пътуване с обща цена (за повече от един ден). 

Организирани туристически пътувания с обща цена за деца и ученици, се 

извършват само от туроператор /чл.79, ал.3 от Закона за туризма/. 

Детски и ученически туристически пътувания с обща цена се провеждат въз основа 

на сключен договор между туроператор и директора на съответната институция. 

Съгласно Закона за туризма в договора трябва задължително да бъдат включени 

определени клаузи договарянето, на които е изцяло за защита на институцията. По 

смисъла на §1, т.67 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма 

 

"Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща 

цена" са пътувания: 

а) по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко 

две от следните услуги: 

 транспорт; 

 настаняване; 

 други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или 

настаняването и съставляват значителна част от пътуването. 

б) се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи, и 

в) са за срок, по-дълъг от 24 часа или включват настаняване за пренощуване. 

 

1. Задължителна документация, която е необходимо да се подготви от учителите – 

организатори: 

1.1 Всеки учител, организатор на подобно мероприятие, уведомява директора с 

докладна записка не по-малко от 15 работни дни преди мероприятието 

(Приложение 1). С докладната представя проект на договор от туроператор, 

отговарящ на чл.1, т.2 от Наредбата за детските и ученически туристически 

пътувания с обща цена, заверено копие на лиценз на туроператора, заверено копие 

на застраховка „Отговорност на туроператора“ , инструктаж – подписан от родител 

и ученик (Приложение №2), уведомително писмо до родител/настойник и 

декларация за съгласие за участие от родител/настойник (Приложение №3) 

1.2 Пари от ученици и родители не се събират преди получаване на писмена 

резолюция. Събирането на пари се извършва от родителския актив. 

1.3 По всеки учебен предмет, по който учениците ще пропуснат учебен материал, се 

подготвя преструктуриране на учебното съдържание и се представя на директора. 

1.4 Директорът изпраща в РУО Доклад и проектодоговора не по-късно от  десет 

работни дни от провеждане на събитието.. 

1.5 След писмено одобрение от РУО директорът подписва договор с туроператора и 

издава заповед за организиране на ученическото пътуване. 

1.6 Ръководителите на заминаващите групи трябва да подготвят и представят не по-

малко от десет работни дни следните документи: 

 Списък с трите имена, клас и дата на раждане, подписан от всички ръководители 

(Приложение №4). 

 Списък с имената на учениците и клас за пред мед. лице с графа за подпис на 

училищното мед. лице , което удостоверява, че ученикът  не е с декомпенсирани 

хронични заболявания; контактни на заразни болести; заболели от заразни 
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болести; с никтурия; ненавършили тригодишна възраст, а за екскурзионно летуване 

- 12 години (Приложение №5); 

 Документ за медицински преглед на всеки ученик, издаден от личния лекар с дата 

до три дни непосредствено преди отпътуването на групата (Приложение №6) 

1.7 Всички списъци се подписват от директора. 

1.8 По време на всички видове организиран отдих да се извършват преходи с автобуси   

само през светлата част на денонощието. 

1.9 Да се приемат оферти само на туроператорски фирми. 

1.10 Да се поиска лиценз на фирмата превозвач и застрахователната агенция. 

1.11 До 5 работни дни след приключване на мероприятието да се представи на 

директора    отчет за дейността – продукти, доклади, презентации и др. 

1.12 Командировъчни за ръководителите и медицинското лице се осигуряват от 

туроператора. 

1.13 Контактуването на ръководителите с туроператор, родители и ученици във 

връзка с организацията на екскурзии  става без посредничеството на техническия 

секретар и ръководството. 

2. Подготовката и организирането на организиран отдих да се контролират от 

ЗДАСД,  като се спазват следните изисквания: 

2.1 Да се проверят задължителните документи до РУО, като се следи представянето им 

в определения срок. 

2.2 Да се проведе инструктаж на учителите за задълженията им и отговорностите по 

силата на чл.413 от КТ. 

 

ІІ. Мероприятия на основание Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на 

дейностите в училищното образование (еднодневни екскурзии) 

По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците 

могат организирано да посещават различни културни, научни институции и прояви. 

 

1. Задължителна документация, която е необходимо да се подготви от учителите – 

организатори, когато мероприятието е извън града: 

1.1 Всеки учител, организатор на подобно мероприятие, уведомява директора с 

докладна записка не по-малко от 7 работни дни преди мероприятието (Приложение 

1а). С докладната представя договор с превозвач, заверено копие на лиценз на 

превозвача, заверено копие от Свидетелство за регистрация на МПС, заверено 

копие от Удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобус за случаен/специализиран и превоз за собствена сметка на 

деца и/или ученици, копие на Удостоверение за техническа изправност на МПС, 

заверено копие на Удостоверение за категоризиране, заверено копие на застраховка 

„Злополука на лица в МПС“, заверено копие на задължително застраховка 

„Гражданска отговорност“, декларация от превозвача за оборудването а автобуса, 

инструктаж – подписан от родител и ученик (Приложение №2а), уведомително 

писмо до родител/настойник и декларация за съгласие за участие от 

родител/настойник (Приложение №3), групова застраховка „Злополука“. 

1.2 Събирането на пари се извършва от родителския актив. 

По всеки учебен предмет, по който учениците ще пропуснат учебен материал, се 

подготвя преструктуриране на учебното съдържание и се представя на 

директора. 

1.3 Ръководителите на заминаващите групи трябва да подготвят: 

 Списък с трите имена, клас и дата на раждане, подписан от всички ръководители 

(Приложение №4). 
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 Списък с имената на учениците и клас за пред мед. лице с графа за подпис на 

училищното мед. лице , което удостоверява, че ученикът  не е с декомпенсирани 

хронични заболявания; контактни на заразни болести; заболели от заразни 

болести; с никтурия; ненавършили тригодишна възраст, а за екскурзионно 

летуване - 12 години (Приложение №5); 

 Документ за медицински преглед на всеки ученик, издаден от личния лекар с 

дата до три дни непосредствено преди отпътуването на групата (Приложение 

№6) 

1.3   Всички списъци се подписват от директора. 

1.4   По време на всички видове организиран отдих да се извършват преходи с 

автобуси   само през светлата част на денонощието. 

1.5   До 5 работни дни след приключване на мероприятието да се представи на 

директора    отчет за дейността – продукти – доклади, презентации и др. 

1.6 Контактуването на ръководителите с родители и ученици във връзка с 

организацията на екскурзии  става без посредничеството на техническия 

секретар и ръководството. 

 

 

Учителите, организиращи екскурзии, зелени училища и всякакъв вид 

дейности с извеждане на ученици извън училище носят лична отговорност за 

опазване живота и здравето на учениците от момента на поемането им от сборния 

пункт, по време и до връщането им при родителите или настойниците. 
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Приложение 1 

До 

Директора 

на I СУ ”Свети Седмочисленици” 

гр. Търговище 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от…………………………………………………………. 

 

длъжност………………………………………………… 

(в I СУ ”Свети Седмочисленици”) 

Относно: Предварителна информация по чл.3, ал.1 от Наредба за детските и 

ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 Във връзка с изискването на чл.3, ал.1 от Наредба за детските и ученическите 

туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, Ви предоставям проект на договор с 

туроператор за следното пътуване: 

от……… до ……. 

        (дата) 

маршрут:…………………. 

Брой ученици:……………… 

Ръководители: 1………………… 2………………. 3……………… 4………… 

Медицинско лице:…………………. 

Нощувката ще бъде в :………………….. 

Храненията ще се осъществят в: ……………………… 

Гл. ръководител:………………… 

   /подпис/ 

Ръководители:  2………………..    3…………………… 

   /подпис/     /подпис/ 

      4………………..    5…………………… 

   /подпис/     /подпис/ 

Съгласувано със заместник-директор:………………….. 

     / подпис/ 
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Приложение 1а 

До 

Директора 

на I СУ ”Свети Седмочисленици” 

гр. Търговище 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от…………………………………………………………. 

 

длъжност………………………………………………… 

(в I СУ ”Свети Седмочисленици”) 

 

Относно: Предварителна информация по чл.15 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за 

организацията на дейностите в училищното образование (еднодневни екскурзии) 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 Във връзка с изискването на чл.15 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за 

организацията на дейностите в училищното образование, Ви предоставям проект на 

договор с превозвач за следното пътуване: 

На ……………… 

        (дата) 

маршрут:…………………. 

Брой ученици:……………… 

Ръководители: 1………………… 2………………. 3……………… 4………… 

Медицинско лице:…………………. 

Храненията ще се осъществят в: ……………………… 

Гл. ръководител:………………… 

   /подпис/ 

Ръководители:  2………………..    3…………………… 

   /подпис/     /подпис/ 

      4………………..    5…………………… 

   /подпис/     /подпис/ 

Съгласувано със заместник-директор:………………….. 

     / подпис/ 
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Приложение №2 

            

ИНСТРУКТАЖ 

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически 

туристически пътувания с обща цена 

 

 Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за 

детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, са длъжни 

да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в 

населените места и туристическите обекти, които се посещават:  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са 

длъжни:  

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;  

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на 

пътуването и неговата програма; 

 в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни 

проблеми или инциденти;  

г) да се движат в група, придружавани от учител;  

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на 

групата;  

е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/ 

атракция;  

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя 

на групата;  

з) да пресичат улици само на определените за целта места;  

и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се 

грижат един за друг и да си помагат при необходимост;  

к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването;  

л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в 

настанителната база, в която нощуват и се хранят.  

2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е 

забранено:  

а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 

 б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна 

туристическа услуга, част от пътуването, както и с други външни за групата лица;  

в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.  

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
На учениците се забранява:  

1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се 

информира ръководителят на групата.  

2. Вдигането на шум.  

3. Блъскането при качване и при слизане.  

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ  
На учениците се забранява:  

1. Преминаването през балконите от една стая в друга.  

2. Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч. 

 3. Използването на електроуреди. 4. Употребата на леснозапалими вещества. 5. 

Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества. 
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ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ИНСТРУКЦИЯТА! 
..................................................................................................................................... 

/име на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете) 

........................................... 

 (подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете) 

......................................................................................................................................... 

(име на ученика) 

............................  

(подпис на ученика) 
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Приложение 2а 

ИНСТРУКТАЖ 

за безопасност и културно поведение по време на организирано мероприятия и 

организирано посещение на природни обекти, обществени, културни и научни 

институции (еднодневни екскурзии) 

 

  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. По време на провеждането на организираното мероприятие учениците са длъжни:  

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;  

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на 

пътуването и неговата програма; 

 в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни 

проблеми или инциденти;  

г) да се движат в група, придружавани от учител;  

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на 

групата;  

е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/ 

атракция;  

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя 

на групата;  

з) да пресичат улици само на определените за целта места;  

и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се 

грижат един за друг и да си помагат при необходимост;  

к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването;  

л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в 

настанителната база, в която нощуват и се хранят.  

2. По време на провеждането на организираното мероприятие на учениците е 

забранено:  

а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 

 б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна 

туристическа услуга, част от пътуването, както и с други външни за групата лица;  

в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.  

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
На учениците се забранява:  

1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се 

информира ръководителят на групата.  

2. Вдигането на шум.  

3. Блъскането при качване и при слизане.  

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ИНСТРУКЦИЯТА! 
..................................................................................................................................... 

/име на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете) 

........................................... 

 (подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете) 

......................................................................................................................................... 

(име на ученика) 

............................  

(подпис на ученика) 
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Приложение №3 

 

До г-н/г-жа ...............................................  

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) 

 

 Предлагаме Ви: 1. Оферта (програма) за 

............................................................................................................................. (форма на 

туристическото пътуване съгласно чл. 2, ал. 1)  

2. Декларация за съгласие за участие на детето/ученика в туристическото пътуване.  

3. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на 

туристическото пътуване. Оферта (програма) за пътуването: Период: 

…………………………………………………. г.  (дд/мм/гг)  

1. Групата пътува по маршрут:   

1.1. Начален пункт – час и място на тръгването:   

1.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането:   

1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт:   

1.4. Очаквано време на завръщането:   

2. Настаняване на групата/брой нощувки:  ......................  

(местоположение, вид, наименование и категория на мястото/местата на настаняване)  

3. Хранене на групата:  ......................  

(местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и 

развлечения, брой и вид на храненията)  

4. Транспортът ще се осъществи с   

(вид транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва и вида на транспортното 

средство – самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб)  

5. Децата/учениците са застраховани със застраховка   

(вид на застраховката, сключена със застраховател „......................................................“) 

 6. Пътуването е организирано от туроператор   

(фирма, седалище, адрес на управление и ЕИК) притежаващ удостоверение за 

регистрация № ................................. и застрахователна полица „Отговорност на 

туроператора“ №............................, валидна до  ............................................... г.  

7. Цена: ................................. (словом:  

...............................................................................................)  

7.1. Цената включва:   

7.2. Цената не включва:   

8. Плащания:   

9. Децата трябва да носят:  ......................  
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Приложение №3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ   

 

от.................................................................................................................................... 

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) 

......................................................................................................................................... от 

......... група/клас на 1 СУ „Свети Седмочисленици, гр. Търговище 

 

Запознат/запозната съм с условията за провеждане на туристическото пътуване 

по маршрут 

.......................................................................................................................................................

........ за периода................................................... г., организирано от ТО – 

..................................................., и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва 

в него. Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични 

заболявания, не е контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, 

навършило е тригодишна възраст и може да вземе участие в туристическата програма 

съобразно чл. 11 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с 

обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми 

има хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, 

епилептични припадъци или др. Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и 

култура на поведение на детето/ученика по време на пътуването и съм 

съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него.  

 

 

 

Дата: ..................................г.             Декларатор:…………………………….. 
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Приложение №4 

        

Списък 

на учениците участващи в туристическо пътуване 

от до 

по маршрут: 

 

№ Име, презиме, фамилия Дата и година на раждане клас 

    

                                                                   

 

Директор:.........................    Ръководител1:................................    

     /С. Зафирова/                   /              /

                   

       Ръководител 2:............................. 

                  /                        / 

 

                   Ръководител 3:..........................  

         /                        
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Приложение №5 

 

 

СПИСЪК 

НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО УЧАСТВАТ В ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ 

 ОТ       ДО     

ПО МАРШРУТ ГР. ТЪРГОВИЩЕ  

които не са с декомпенсирани хронични заболявания; контактни на заразни 

болести; заболели от заразни болести; с никтурия; ненавършили тригодишна 

възраст, а за екскурзионно летуване - 12 години. 

 

 

 

 

 

Мед. лице:................................. 

 

   /........................................./ 

 

                                                          

    Директор:……………………      

/……………………../   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Име, презиме, фамилия 

Дата на 

раждане 

клас 

 

 подпис на 

мед.лице 

1      
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Приложение №6 

 

МЕДИЦИНСКА  КАРТА 

 

1. Детето (ученикът) ................................................................................................................. 

е имунизиран против: 

а) полиомиелит ......................................................................................................................... 

б) дифтерия и тетанус .............................................................................................................. 

реимунизиран против туберкулоза ........................................................................................ 

има / няма контакт със заразноболни .................................................................................... 

в) има / няма хронични заболявания...................................................................................... 

г) има / няма алергия към храни ............................................................................................ 

и медикаменти ......................................................................................................................... 

2. Резултат от клиничния преглед ......................................................................................... 

3. Резултат от прегледа за паразити ...................................................................................... 

Заключение на лекаря, извършил прегледа: Ученикът може / не може да почива в 

крайморски, планински, балнеоложки почивни бази. 

 

Дата: ................................... 

 

Имена, подпис и печат на личния (семейния) лекар: ........................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Забележка: 

Прегледът се извършва не по-рано от три дни преди заминаването. 
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Приложение №5 

ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  

ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ В I СУ ”СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”  

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

Настоящата процедура е изготвена в съответствие с чл.172 ал.1 от ЗПУО  и чл.62 от 

Наредба за приобщаващото образование 

            Процедурата се прилага при извинение на отсъствия на ученици в следните 

случаи: 

I. По медицински причини: 

 Родителят, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето 

уведомява класния ръководител по телефона или по имейл за предстоящото отсъствие 

на ученика. 

 До два учебни дни след завръщането си в училище ученикът представя на 

класния ръководител МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА и писмено ПОТВЪРЖДЕНИЕ от  

родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.  

 Във връзка с писмо на РУО Търговище с изх.№2175/11.08.2017г. 

МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА има следните задължителни атрибути: 

 освен имената, подписа и печата на лекаря задължително в мед. бележка трябва 

да има изписан допълнителен реквизит – уникалния идентификационен номер 

на лекаря (УИН); 

 задължително попълнена диагноза; 

 задължително вписани № и дата на амбулаторен лист / лист за преглед в 

консултативно-диагностичен блок/спешно отделение / фиш за обслужен 

спешно болен / амбулаторен лист от лекар-стоматолог; ако е проведено 

болнично лечение, се вписва № и/или дата на издадената епикриза; 

 дните на отсъствие на ученика, посочени в мед. бележка не може да предхождат 

датата на извършване на прегледа. 

Учениците, които по време на отсъствие по медицински причини или карантина 

посещават виртуални класни стаи, проявяват активност и изпълняват 

поставените от учителя задачи не се поставят отсъствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тел. Директор: 003596016-30-70      Зам.-директор:  003596016-23-92   

https://1su-tg.com/     e-mail: contact@1su-tg.com 

  

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

До кл. ръководител на …….. клас 

Първо СУ ”Св. Седмочисленици” 

гр. Търговище 

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

от…………………………………………………………………………………. 

На основание чл.62 ал1.т.1 от Наредба за приобщаващото образование, потвърждавам, 

че синът/дъщеря ми……………………………………………………от ……………клас, 

отсъства от учебни занятия в периода ………………………………………, 

поради………………………………………………………………………………………… 

Приложение – медицинска бележка. 

Дата:                                                                                                

Подпис:……………………. 

 

Данни, попълнени от класния ръководител 

 

Брой ползвани дни по настоящата процедура до момента:……………… 

 

Осъществена връзка с родител:……………………………………………… 

 

Кл. ръководител:…………………………………………………. 

   /име, фамилия, подпис/ 

 

  

II. Отсъствия поради участие в други дейности, извън процеса на училищното 

образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 

спектакли, изложби и други: 

 Родителят, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето 

уведомява класния ръководител по телефона или по имейл за предстоящото отсъствие 

на ученика. 

 Най-късно до 1 ден преди отсъствието ученикът представя на класния 

ръководител СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от ръководителя на спортния клуб или 

институцията, която организира участието в  събитието и писмено ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.  

 Класният ръководител през същия ден дава мнение върху документа (само ако е 

уведомен по телефона от родител, представител на детето или лицето, което полага 

грижи за детето), дали ученикът да бъде освободен. Записва върху документа броя на 

отсъствията на ученика по уважителна  и по неуважителна причина към момента. При 

съмнение за достоверността на предоставения документ, класният ръководител търси 

помощта на училищния психолог .  



 

Тел. Директор: 003596016-30-70      Зам.-директор:  003596016-23-92   

https://1su-tg.com/     e-mail: contact@1su-tg.com 

  

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

 Ученикът представя на техническия секретар съгласуваната с класния 

ръководител служебна бележка и потвърждението (в кутията „Освобождаване”). 

Документи, поставени в кутията до 16.00 часа, се входират същия ден. 

 Техническият секретар входира същия ден потвърждението, слага в класьора за 

входяща кореспонденция оригинала на служебната бележка и потвърждението и дава 

копие от тях на класния ръководител. 

 

До Директора 

на Първо СУ ”Св. Седмочисленици” 

гр. Търговище 

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

от………………………………………………………………………………….. 

 

На основание чл.62 ал.1 т.2 от Наредба за приобщаващото образование, потвърждавам, 

че синът/дъщеря ми……………………………………………………от ……………клас, 

отсъства от учебни занятия в периода ………………………………………, 

поради………………………………………………………………………………………… 

Приложение – документ от:………………………………………………………………… 

Дата: ……………………….   

Подпис на родител:……………………………. 

/Забележка – потвърждението се попълва лично от родителя/ 

Данни, попълнени от класния ръководител 

 

Брой ползвани дни по настоящата процедура до момента:……………… 

 

Осъществена връзка с родител:……………………………………………… 

 

Кл. ръководител:…………………………………………………. 

   /име, фамилия, подпис/ 

 

 

III. До 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител: 

 Родителят, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето 

уведомява класния ръководител по телефона или по имейл за предстоящото отсъствие 

на ученика. 

 Най-късно 1 ден преди датата на отсъствието(когато причината за него е 

предвидима), ученикът предоставя на класния ръководител ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя, 
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представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето. При невъзможност 

заявлението да се представи преди датата на отсъствието, то се представя до 3 учебни 

дни след завръщането на ученика. 

  

До класния ръководител 

на …….. клас 

Първо СУ ”Св. Седмочисленици” 

гр. Търговище 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от…………………………………………………………………………………… 

 

 На основание чл.62  ал. 1, т.3 от Наредба за приобщаващото образование от 

11.11.2016г., заявявам желанието си синът/дъщеря 

ми……………………………………………………………………. 

от ……………клас, да бъде освободен/а от учебни занятия за ……..дни в периода 

…………………………………………………………………………………………………, 

поради……………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата:  ………………………     С уважение:…………………… 

                                                                                               /подпис/ 

/Забележка – потвърждението се попълва лично от родителя/ 

 

Данни, попълнени от класния ръководител 

 

Брой ползвани дни по настоящата процедура до момента:……………… 

 

Осъществена връзка с родител:……………………………………………… 

 

Кл. ръководител:…………………………………………………. 

   /име, фамилия, подпис/ 

 

 

IV. До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора: 

 Родителят, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето 

уведомява класния ръководител по телефона или по имейл за предстоящото отсъствие 

на ученика. 
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 3 дни преди датата на отсъствието (когато причината за него е предвидима), 

ученикът предоставя на класния ръководител ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя, представителя 

на детето или лицето, което полага грижи за детето. 

 Класният ръководител отбелязва върху заявлението информация за осъществена 

връзка с родителя, броя на отсъствията на ученика и брой ползвани дни по 

процедурата. 

 Ученикът представя на техническия секретар съгласуваното с класния 

ръководител заявление (в кутията „Освобождаване”). 

Документи, поставени в кутията до 16.00 часа се входират същия ден. 

 Техническият секретар входира заявлението и го представя на директора. 

 

До Директора 

На Първо СУ ”Св. Седмочисленици” 

гр. Търговище 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от…………………………………………………………………………………….. 

 

 На основание чл.62 ал.1 т.4 от Наредба за приобщаващото образование, заявявам 

желанието си синът / дъщеря ми……………………………………………………… 

от ……………клас, да бъде освободен/а от учебни занятия за …… дни в периода 

…………………………………………………………………………………………………, 

поради……………………………………………………………………………………… 

 

Дата:  ………………………     С уважение:…………………… 

                                                                                              

          /подпис/ 

Данни, попълнени от класния ръководител 

Брой ползвани дни по настоящата процедура до момента:……………… 

Осъществена връзка с родител:……………………………………………… 

Съгласувал кл. ръководител:…………………………………………………. 

   /име, фамилия, подпис/ 

Класният ръководител на всяка паралелка съхранява документите за извиняване 

на отсъствия на учениците от класа си в класьор, като документите на всеки 

ученик са организирани в отделни папки/джобове. Документите се съхраняват до 

края на учебната година. Те са част от училищната документация и подлежат на 

контрол от страна на директора и заместник-директора на Първо СУ. 
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Приложение №6  

       

ПРАВИЛА 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ В ПЪРВО СУ „СВЕТИ 

СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

 

Тези правила са изготвени въз основа на Постановление № 328 от 21 

декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование 

 

А. СТИПЕНДИИ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ. 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 1. Стипендии се отпускат на ученици, приети в дневна, индивидуална, 

комбинирана форма на обучение, които са : 

1.1.  български граждани и граждани на държава – членка на Европейския 

съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните, 

общинските и частните училища; 

1.2. чужденци – ученици в държавните, общинските и частните училища: 

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в 

страната; 

в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския 

съвет; 

г) търсещи или получили международна закрила в страната. 

2. Учениците трябва да притежават банкова сметка в банка ДСК. 

Стипендиите се изплащат само по банков път. Изключение се допуска за 

учениците, ненавършили 14 години, на които не може да бъде издадена дебитна 

карта. Стипендията на тези лица се изплаща в касата на училището. 

3. Комисия по стипендиите се определя със заповед на директора в началото 

на всяка учебна година. Размерът на стипендиите се определя от директора по 

предложение на комисията за стипендиите, в рамките на утвърдените средства. 

4. Срокове за получаване на стипендиите. 

4.1. Стипендиите се отпускат със заповед на директора, считано от 1 

октомври на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок. Изплащат се 

месечно за периода на учебните месеци. 

4.2. По време на учебния срок не се кандидатства за месечна стипендия.  

4.3. Учениците в последна година на обучение получават стипендия до края 

на месеца, в който се провеждат държавните изпити. 
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4.4. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна 

стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една 

от стипендиите. 

5. Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия се 

регламентира в Приложение 6.1 – Критерии за отпускане и формиране на 

стипендии. 

6. Учениците нямат право на стипендия, когато: 

6.1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на 

повтарящи поради болест; 

6.2. 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 лишават от правото да получава 

стипендия. 

6.3. Има допуснати  3 и повече отсъствия по неуважителни причини през 

годината. Стипендията се спира в месеца, следващ месеца в който са допуснати 

отсъствията. 

6.4. Когато е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с 

невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се 

възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен. 

6.5. При констатирано тютюнопушене в двора на училището и прилежащите 

територии.  

ІІ. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

1. Видове месечни стипендии : 

1.1. За постигнати образователни резултати; 

1.2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания с 50 и над 50%; 

 1.3. За ученици без родител/и; 

1.4. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.  

 

Приложение 6.1 

 

Критерии за отпускане и формиране на стипендии.  

              

1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати: 

Критерии за отпускане на месечни стипендии на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от 

Постановление № 328 от 212.2017 г.  за условията и реда на за получане на 

стипендии от учениците след завършено основно образование. 

Право да кандидатства за месечна стипендия има всеки ученик: 

 Придобил основно образование; 

 Отговарящ на изискванията на чл.1, т.1 от Постановление № 328  от 21 

декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование; 
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 С успех отличен 5,50: за стипендия, отпускана през първия учебен срок – 

среден успех от предходната година, а за учениците в 8 клас - среден успех в 7 клас 

от свидетелство за основно образование; за стипендия, отпускана през втори 

учебен срок – среден успех от първи срок. Средният срочен/годишен успех се 

формира по реда на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

 Който няма наложена санкция и/или няма допуснати 3  и повече 

отсъствия  по неуважителни причини за предходния учебен срок/учебна година.  

 Размерът на месечната стипендия за постигнати образователни резултати е 

21,00 ( двадесет и един) лева. 

Класирането е валидно за един учебен срок. 

Необходими документи за отпускане на стипендията за постигнати 

образователни резултати: 

 Заявление-декларация по образец (получава се чрез класния ръководител 

от канцеларията на училището и се попълва четливо, без поправки). 

Срок за подаване на документи: 

 За първия учебен срок: от 01.10.2022 – 20.10.2022 г. 

 За втория учебен срок: от 01.02.2023 – 20.02.2023 г. 

   

2. Месечните  стипендии за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания с 50 и над 50%: 

Критерии за отпускане на месечни стипендии за подпомагане на деца с 

трайни увреждания съгласно § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

интеграция на хората с увреждания и чл. 4, ал.1, т. 3 от Постановление № 328 от 

2017 г. 

 Решение на ТЕЛК; 

 Няма наложена санкция и/или няма допуснати 3 и повече отсъствия  по 

неуважителни причини за предходния учебен срок. 

Размерът на месечните стипендии за подпомагане на деца с трайни 

увреждания - 21,00 лв. (двадесет и един) лева. 

Класирането е валидно за един учебен срок. 

Необходими документи за отпускане на стипендията за подпомагане на 

ученици с трайни увежданания: 

 Заявление-декларация по образец (получава се чрез класния ръководител 

от канцеларията на училището и се попълва четливо, без поправки); 

 Решение на ТЕЛК - копие. 

 Срок за подаване на документи: 

 За първия учебен срок: от 01.10.2022 – 20.10.2022 г. 

 За втория учебен срок: от 01.02.2023 – 20.02.2023 г. 

Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания  се отпускат от 

началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за 

получаването им, когато това се е случило след срока, регламентиран в настоящите 

правила. Отпускането на стипендия става след подаване на необходимите 

документи за кандидатстване. 

3. Месечни стипендии за ученици без родител/родители: 
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Критерии за отпускане на стипендии за деца с един или без родители 

съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 328 от 21 

декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование. 

 Документи удостоверяващи правото за получаване на стипендия. 

 Няма наложена санкция и/или няма допуснати 3 и повече отсъствия по 

неуважителни причини за предходния учебен срок. 

Размерът на месечна стипендия е 21,00 (двадесет и един) лева. 

Необходими документи за отпускане на стипендията на ученици без 

родител/и: 

 Заявление-декларация по образец (получава се чрез класния ръководител 

от канцеларията на училището и се попълва четливо, без поправки); 

 Документ, издаден от оторизиран орган за доказване, че ученикът е: без 

родители; с родители, лишени от родителски права; с родители, поставени под 

пълно запрещение. 

 Копие от смъртен акт.  

Класирането е валидно за един учебен срок. 

Срок за подаване на документи: 

 За първия учебен срок: от 01.10.2022 – 20.10.2022 г. 

 За втория учебен срок: от 01.02.2023 – 20.02.2023 г. 

.Стипендии за ученици без родител/родители се отпускат от началото на 

месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, 

когато това се е случило след срока, регламентиран в настоящите правила. 

Отпускането на стипендия става след подаване на необходимите документи за 

кандидатстване. 

4. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането: 

Критерии за месечни стипендии по чл. 4, ал. 1, т.2 за подпомагане достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането: 

 Придобито основно образование; 

 Ученикът да отговаря на изискванията на чл.1, ал. 1, т.1 и т.2 от 

Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на 

стипендии от учениците след завършено основно образование; 

 Среден успех от предходен учебен срок (за стипендията на ІІ учебен срок) 

или предходна учебна година (за стипендията на І учебен срок), а за учениците от 8 

клас, кандидатстващи през І учебен срок – среден успех в 7 клас, от свидетелство за 

средно образование съгласно §5 от ПМС № 328 от 22.12.2017 г.  - минимум Много 

добър 4,50. Средният срочен/годишен успех се формира по реда на Наредба № 11 

от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

 Средномесечен доход на член от семейството не по - висок от една 

минимална работна заплата - съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на 

Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на 

стипендии от учениците след завършено основно образование година месечният 

доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 (шест) 

месеца въз основа на заявление - декларация съгласно приложение. 

 Няма наложена санкция и/или няма допуснати 3 и повече отсъствия по 

неуважителни причини за предходния учебен срок. 

Класирането е валидно за един учебен срок. 
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Размерът на месечна стипендии по чл.4, (1), т.2 за подпомагане достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането е 21 (двадесет и един) лева. 

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за подпомагане 

достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 

 Заявление-декларация по образец (получава се чрез класния ръководител 

от канцеларията на училището и се попълва четливо, без поправки); 

 Документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството. 

 Членовете на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните 

или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо 

съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член 

на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето с което съжителства, 

както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за 

придобиване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, за 

членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и 

пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства 

майката или бащата на ученика, ако живеят с него. При разведени родители се 

представя решение за развод или изпълнителен лист. Когато родителят на ученика 

/майка/ няма сключен граждански брак, се представя актуално удостоверение за 

семейно положение от общината и декларация, че няма фактическо съпружеско 

съжителство. 

 Представят се документи като: 

- решение за развод или изпълнителен лист /при развод в семейството/, с 

присъдени родителски права за учениците и присъдена издръжка; 

- акт за сключен граждански брак при повторен брак на родител; 

- удостоверение за семейно положение за неомъжена майка;  

- нотариално заверена декларация за фактическо съжителство; 

- решения за трайна неработоспособност; 

- акт за раждане за малолетни неучащи братя и сестри ; 

- други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на 

членовете на семейството на кандидата за стипендия.  

 Документи, удостоверяващи брутния доход на семейството през 6-те 

месеца преди месеца на подаване на документите, съгласно § 4 от Постановление 

№ 328/21.12.2017 г.; 

 Брутен доход - В брутния доход се включват всички получени суми, през 

предходните шест месеца съгласно чл.10, ал.1, т.1-4 и 6 от Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица. Той включва: 

- всички брутни заплати, преди намаляване с данъци и осигуровки, 

включително и обезщетенията за временна неработоспособност, получени по 

трудови и извънтрудови правоотношения и с включени суми за изплатени 

болнични от работодателя;  

- изплатени болнични от НОИ; 

- пенсии, без добавката за чужда помощ за лица с трайно намалена 

работоспособност 

- обезщетения за безработица; 
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- обезщетения и помощи по реда на Кодекс за социалното осигуряване (КСО), 

без еднократните помощи; 

- месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; 

- месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца;  

- наеми; 

- присъдени издръжки; 

- хонорари; 

- стипендии, без получаваните от декларатора по силата на това 

постановление;  

- доходи от търговия;  

- доходи от продажба на селскостопанска продукция;  

- доходи от занятие;  

- доходи от свободни професии;  

- бонуси;  

- дивиденти от акции; 

-  други доходи.  

 Брутният доход по трудови правоотношения се удостоверява със 

служебно издадени документи, върху които е посочен точния адрес за 

кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния номер. 

Документът задължително трябва да е с изходящ номер и печат, подписан от 

работодател и главен счетоводител. Обезщетенията за временна 

неработоспособност /болнични/ до 3 дни, които се изплащат от работодателя, се 

посочват отделно от брутното възнаграждение. Брутния доход се посочва  месечно. 

 При нулев месечен доход, работодателят посочва основанието за липса на 

такъв. 

 Когато е ползван краткосрочен неплатен отпуск – до 1 месец, в документа 

за доход това изрично се посочва. Ако е ползван дългосрочен неплатен отпуск – 

над 1 месец, се представя и Справка за осигурителния доход от НАП. 

 Получените през периода обезщетения за временна неработоспособност 

над 3 дни се удостоверяват с документ/удостоверение/ от НОИ. 

 Получените суми по извън трудови правоотношения се удостоверяват с 

документ от работодателя за общата сума по договора. 

 Работещите в чужбина представят документ от работодателя за 

получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български 

език от лицензиран преводач. 

 Пенсионерите представят документ, издаден от пенсионен отдел в 

Национален осигурителен институтт (НОИ) за получените през периода пенсии по 

месеци. Не се включва добавката за чужда помощ или ако е включена, размерът и 

се указва отделно. 

 При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са 

присъдени родителските права и изпълнителен лист с присъдена издръжка от 
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другия родител. В случай на повторен брак или фактическо съжителство на 

родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на 

новия съпруг/съпруга или на лицето с което съжителства майката или бащата на 

ученика. 

 Преживелият съпруг/съпруга представя документ от пенсионен отдел в 

НОИ за получените през периода наследствени пенсии по месеци,  за себе си  и 

децата си. 

 За получените помощи за деца и месечни помощи по реда на Закона за 

социално подпомагане се представя документ от служба “Социално подпомагане”. 

Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на условията за получаване на 

помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, също се представя 

документ от “Социално подпомагане“. 

 За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството), от 

съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия, занятие, свободна професия, 

дивиденти от акции и др. подобни се представя декларация от 

собственика/управителя. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се 

декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно 

облагане, като за ООД, СД, ЕООД, АД и др.  задължително се посочват и 

получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите имена на 

декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. 

Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за 

периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата 

не работи на друго място, следва да представи документи като безработен. 

 Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в 

годината/, посочват половината от реализирания доход от настоящата 

/предходната/ календарна година. Представя се документ за регистрация като 

земеделски производител и декларация свободен текст с нотариално заверен 

подпис за размера на получения доход. 

 Всички самоосигуряващи се лица (еднолични търговци, съдружници в 

ООД, СД, ЕООД или АД, упражняващи свободни професии, земеделски стопани, 

търговци, занаятчии и др.) представят Справка за осигурителния доход от 

Национална агенция за приходите (НАП) за предходните шест месеца.  

 За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в 

бюрата по труда през целия изискван период, независимо дали получават 

обезщетение за безработица. Безработните представят документ за регистрация от 

бюрата по труда, документ за получените обезщетения от НОИ. 

 За учащите в дневна форма на обучение братя и сестри се представя 

документ от съответното училище, че са записани за съответния срок, получават ли 

стипендия и в какъв размер. Ако се обучават в чужбина, представят документ от 

съответното училище, че са записани за съответния семестър в редовна /дневна/ 

форма на обучение, получават ли стипендия и в какъв размер и срок и нотариално 

заверена декларация получават ли доходи и в какъв размер са получени през 

указания период. Документите от чужбина да са преведени на български език от 

лицензиран преводач.  

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!   

Класирането е валидно за един учебен срок. 
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Срок за подаване на документи за стипендия за подпомагане достъпа до 

образованието и предотвратяване на отпадането: 

 За първия учебен срок: от 01.10.2022 – 20.10.2022 г. 

 За втория учебен срок: от 01.02.2023 – 20.02.2023 г. 

Документи, които не отговарят на условията – не са пълни, не съдържат 

необходимите реквизити, не обхващат изисквания период и т.н. не се приемат! 

 Декларираният брутен доход подлежи на проверка. 

 І. Процедурата за отпускане на стипендии съдържа следните етапи: 

 1. Приемане на документи – срокът е определен в настоящите правила, 

утвърдени от директора на Първо СУ” Св. Седмочисленици”. 

 2. Обработване на документите: 

Месечни стипендии за постигнати образователни резултати: 

Класният ръководител събира заявленията на всички ученици, желаещи да 

получават стипендия и изчислява успеха на ученика, вписва броя на отсъствията по 

неуважителна причина и заверява с подписа си заявлението.  

Успехът се изчислява, като средноаритметично число от оценките по всички 

изучавани предмети. При отпускане на стипендия, считано от 1 октомври се взема 

успехът от предходната учебна година (за учениците в 8 клас – среден успех в 7 

клас от свидетелството за основно образование), а при отпускане на стипендия от 

втория учебен срок - успехът от предходния срок, съгласно §5 от ПМС № 328 от 

22.12.2017 г.  Средният срочен/годишен успех се формира по реда на Наредба № 

11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Месечните  стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания  

с 50 и над 50%: 

Класният ръководител събира заявленията на всички ученици и 

придружаващите ги документи, вписва броя на отсъствията по неуважителни 

причини и заверява с подписа си заявлението. 

Месечни стипендии за ученици без родител/родители: 

Класният ръководител събира заявленията на всички ученици и 

придружаващите ги документи, вписва броя на отсъствията по неуважителни 

причини и заверява с подписа си заявлението. 

Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането: 

Класният ръководител събира заявленията на всички ученици, желаещи да 

получават стипендия и придружаващите ги документи, вписва броя на отсъствията 

по неуважителни причини. 

Класният ръководител изчислява повторно среден месечен доход на член от 

семейството и го вписва в горен ляв ъгъл; 

Класният ръководител вписва в горния ляв ъгъл успеха на ученика, който се 

изчислява, като средноаритметично число от оценките по всички изучавани 

предмети. ( първи срок - отнася се за стипендията на ІІ учебен срок или годишен - 

отнася се за стипендията за І учебен срок, а за учениците в 8 клас – среден успех в 7 
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клас от свидетелството за основно образование) съгласно §5 от ПМС № 328 от 

22.12.2017 г.;  

Класният ръководител удостоверява с подписа си горепосочените показатели 

( успех, доход, отсъствия). 

Класният ръководител изготвя отделни декларации със списъци на всички 

кандидати, като ги подрежда по вид стипендия: 

- за постигнати образователни резултати 

- за подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

- за ученици без родители; 

- и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането 

Списъците се заверяват с подписа на класния ръководител. 

Класният ръководител предава в счетоводството списъка с кандидатите за 

стипендии и заявленията на учениците с придружаващите ги документи. 

3. Разглеждане на приетите документи от Комисията по стипендиите.  

Комисията извършва класиране и предлага на директора учениците, на които 

да бъде отпусната месечна стипендия . 

Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на  

комисията или ги връща с мотивирано становище и указания, които са 

задължителни  за комисията. Заповедта съдържа имената на ученика, вида и 

размера на стипендията  и периода за изплащане. 

Списъкът на класираните ученици се утвърждава с  протокол на комисията. 

Обявяване на класирането – заповедта се съхранява в канцеларията на Първо 

СУ ”Св. Седмочисленици”. 

Изплащане на стипендиите - стипендиите се изплащат само по банков път. 

Изключение се допуска за стипендиите на учениците, ненавършили 14 години и 

нямащи право на дебитна карта.     Изплащат се до два  месеца следващ месеца на 

начисляване за периода на учебните месеци. 

Проверка на не по-малко от 40% от подадените документите на 

стипендиантите на случаен принцип.     

 

ІІІ. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА: 

 

1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование. 

За отпускането на стипендията се представят следните документи: 

а) Заявление в свободен текст с подробно изложение на основанията за 

отпускане на помощ; 

б) Документи, удостоверяващи и/или подкрепящи основанията: 

Размерът на стипендията е до 100 лв.     
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2. Постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в 

дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

2.1. Право да кандидатстват имат учащите се: 

   Класирани на национални олимпиади и състезания от 1 до 3 място - до 

100 лева 

     2.2. За отпускането на стипендията се представят следните документи: 

      а) Предложение на класния ръководител или ръководителя на състезателя 

с подробно изложение на основанията за отпускане на стипендията; 

      б) Документи, удостоверяващи и/или подкрепящи основанията. 

    3. Документите за еднократни стипендии се подават от 1 октомври до края     

на месец май в сградата на училището и се входират в канцеларията на гимназията. 

Направените предложения се разглеждат от Комисия за стипендиите (КС) в 

едномесечен срок от подаването им. 

     4. Председателят на КС насрочва дата за заседание на комисията за     

разглеждане на постъпилите през месеца предложения и молби. Работата на   

заседанията се отразява в протоколи. 

    5.Решенията по предложенията и заявленията се вземат с обикновено 

мнозинство от   КС и се оформят в доклад до директора със списък на лицата и 

размера на предлаганите стипендии. Директорът на училището със заповед 

утвърждава предложенията на комисията или ги връща с мотивирано становище и 

указания, които са задължителни за комисията.  

   6. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава 

месечна стипендия. За един и същ ученик стипендия се отпуска само веднъж в 

рамките на една учебна година и не се извършва класиране.   

Съгласно изискванията на чл. 16, ал. 5 и ал. 6 на Наредба за условията и реда 

за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, всеки ученик има право да 

получава само една стипендия по реда на тази наредба или на основание закон или 

акт на Министерския съвет. 

Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид 

стипендия, той попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор. 
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Приложение №7 

ПРОЦЕДУРА 

по издаване на дубликати на документи за завършена основна  и гимназиална 

образователна степен 

 Процедурата се прилага при издаване на дубликат на следните документи: 

 свидетелство за основно образование; 

 удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование; 

 удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование; 

 диплома за средно образование. 

2. Процедурата се основава на чл. 44, 45, 48, 50 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното училищното 

образование. 

3. Процедурата не се прилага при издаване на дубликати на други документи, издавани 

в системата на народната просвета. 

4. Процедурата е свързана с издаването на дубликати на горепосочените документи на 

лица, на които училището вече е издало оригинален документ. Тя важи и за случаите, в 

които документът е издаден от институциите, чийто архив е предаден на Първо СУ, а 

именно: IV ОУ Търговище и  III ОУ Търговище. 

5. Директорът на Първо СУ „Свети Седмочисленици” преценява дали посочените от 

лицето причини, поради които се иска издаване на дубликат, съответстват на 

нормативните предпоставки за издаване на дубликат на искания документ и организира 

издаването на дубликата. 

6.Осъществяване на процедурата при издаване на дубликат на свидетелство за основно 

образование: 

 6.1. За издаване на дубликат на свидетелство за основно образование лицето 

подава заявление по образец на училището, като прилага копие на личната си карта. 

Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено с нотариално заверено 

пълномощно лице. 

 6.2. Техническият секретар входира заявлението и дава на лицето входящ номер. 

 6.3. Директорът на училището разглежда заявлението в срок до 2 работни дни от 

подаването му, като срокът не тече, ако директорът в законно установен отпуск или в 

командировка. 

 6.4. Директорът уведомява писмено заинтересованото лице в срок до 2 работни 

дни след разглеждане на заявлението, когато не са налице предпоставки за издаване на 

дубликат, като посочва и причините за отказа. Срокът не тече, ако директорът в 

законно установен отпуск или в командировка. 

 6.5. В случаите, в които са налице посочените предпоставки за издаване на 

дубликат в чл.45, ал.2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите 

за системата на предучилищното училищното образование, директорът възлага на ЗАС 

да му предостави от архива първичната документация, свързана с издаване на 

дубликата. 

 6.6. Ако първичната документация не е налична или не е попълнена в 

съответствие с нормативните изисквания, директорът уведомява писмено лицето за 
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отказа за издаване на дубликата в срок до 2 работни дни след разглеждане на 

заявлението, като посочва причините за това. Срокът не тече, ако директорът в законно 

установен отпуск или в командировка. 

 6.7. При наличие на попълнена в съответствие на нормативните изисквания 

първична документация, директорът възлага на ЗДАСД подготовката на проекта на 

дубликата. 

 6.8.След проверка на проекта от страна на директора, ЗДАСД изработва на 

съответния софтуер дубликата при спазване на изискванията на чл. 44 , ал.1,2 и 3 и  

Приложение № 4 към чл.31 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. 

 6.9. Директорът отново проверява и заверява дубликата на съответния документ. 

 6.10.Дубликатът на Свидетелство за завършено основно образование се вписва в 

съответния регистрационен дневник от ЗДАСД и се описва от ЗАТС в картона на 

лицето, ако има такъв. 

 6.11. ЗДАСД сканира дубликата на свидетелство за завършено основно 

образование и изпраща файла към Регистър на документи за завършено основно и 

средно образование 

  6.12. Срокът  за действията по т.6.5. - 6.11. е до 10 работни дни от разглеждане 

на заявлението. Срокът не тече, ако директорът или ЗДАСД са в законно установен 

отпуск или в командировка. 

 6.13. Дубликатът се получава от лицето или от  пълномощник с нотариално 

заверено пълномощно, копие от което се съхранява в документацията. 

7.Осъществяване на процедурата при издаване на дубликат на удостоверение за 

завършен първи гимназиален етап, удостоверение за завършен втори гимназиален етап 

на средно образование  и на диплома за средно образование 

 7.1. За издаване на дубликат на посочените документи лицето подава заявление 

по образец на училището, като прилага копие на личната си карта и 1 актуална снимка. 

Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено с нотариално заверено 

пълномощно лице. 

 7.2. Техническият секретар входира заявлението и дава на лицето входящ номер. 

 7.3. Директорът на училището разглежда заявлението в срок до 2 работни дни от 

подаването му, като срокът не тече, ако директорът в законно установен отпуск или в 

командировка. 

 7.4. Директорът уведомява писмено заинтересованото лице в срок до 2 работни 

дни след разглеждане на заявлението, когато не са налице предпоставки за издаване на 

дубликат, като посочва и причините за отказа. Срокът не тече, ако директорът в 

законно установен отпуск или в командировка. 

 7.5. В случаите, в които са налице посочените предпоставки за издаване на 

дубликат в чл.45, ал.2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите 

за системата на предучилищното училищното образование, директорът възлага на ЗАС 

да му предостави от архива първичната документация, свързана с издаване на 

дубликата. 

 7.6. Ако първичната документация не е налична или не е попълнена в 

съответствие с нормативните изисквания, директорът уведомява писмено лицето за 

отказа за издаване на дубликата в срок до 2 работни дни след разглеждане на 
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заявлението като посочва причините за това. Срокът не тече, ако директорът в законно 

установен отпуск или в командировка. 

 7.7. При наличие на попълнена в съответствие на нормативните изисквания 

първична документация, директорът възлага на ЗДАСД подготовката на проекта на 

дубликата. 

 7.8. .След проверка на проекта от страна на директора, ЗДАСД изработва на 

съответния софтуер дубликата при спазване на изискванията на чл. 44 , ал.1,2 и 3 и  

Приложение № 4 към чл.31 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г.. 

 7.9. Директорът отново проверява и заверява дубликата на съответния документ. 

 7.10. Дубликатът на Дипломата за завършено средно образование, 

Удостоверение за завършен гимназиален етап и  Удостоверение за завършен втори 

гимназиален етап на средно образование се вписва в съответния регистрационен 

дневник от ЗДАСД и се описва в личния картон на ученика от ЗАС. 

 7.11. Срокът  за действията по т.7.5. – 7.10. е до 10 работни дни от разглеждане 

на заявлението. Срокът не тече, ако директорът или ЗДАСД са в законно установен 

отпуск или в командировка. 

 7.12. Дубликатът на Диплом за завършено средно образование или на 

Удостоверение за завършен гимназиален етап се сканира от ЗДАСД, след като е лицето 

собственоръчно постави подписа си в съответната рубрика. 

 7.13. Дубликатът се получава от лицето или от пълномощник с нотариално 

заверено пълномощно. Последното е възможно само ако в документа няма рубрика 

„подпис на притежателя” 

8. Отговорност за правилното осъществяване на процедурата носи директорът на 

училището, като орган на управление и длъжностно лице, което следва да извърши 

преценка на обстоятелствата и в качеството си на компетентен орган да издаде 

съответния документ. 

9. При продължително отсъствие на директора или на ЗДАСД, процедурата се 

осъществява от упълномощени от директора лица. 
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 Приложение №8 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 

2022/2023 г. - I срок 

 

 

I клас 

1. 8,00 – 8,35 ч. 

2. 8,45 – 9,20 ч. 

3. 9,40 – 10,15 ч. 

4. 10,25 – 11,00 ч. 

5. 11,10 – 11,45 ч. 

  

II клас 
1. 8,00 – 8,35 ч. 
2. 8,45 – 9,20 ч. 
3. 9,40 – 10,15 ч. 
4. 10,25 – 11,00 ч. 
5. 11,10 – 11,45 ч. 

 

III клас    
1. 8,00 – 8,40 ч. 

2. 8,50 – 9,30 ч.  

3. 9,40 – 10,20 ч. 

4. 10,40 – 11,20 ч. 

5. 11,30 – 12,10 ч. 

6. 12,20 – 13,00 ч. 

 

IV клас    
1. 8,00 – 8,40 ч. 

2. 8,50 – 9,30 ч.  

3. 9,40 – 10,20 ч. 

4. 10,40 – 11,20 ч. 

5. 11,30 – 12,10 ч. 

6. 12,20 – 13,00 ч. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

V – XII клас  

1. 8,00 – 8,40 ч. 

2. 8,50 – 9,30 ч. 

3. 9,40 – 10,20 ч.  

4. 10,40 – 11,20 ч. 

5. 11,30 – 12,10 ч. 

6. 12,20 – 13,00 ч.  

7. 13,05 – 13,45 ч. 

 

 

Подготвителна група: от 7,15 часа до 13,15 часа 

ГЦОУД І клас: от 11,45 часа до 16,15 часа 

ГЦОУД ІІ клас: от 11,45 часа до 16,15 часа 

ГЦОУД ІІІ клас: от 13,00 часа до 17,40 часа 

ГЦОУД ІV клас: от 13,00 часа до 17,40 часа 

 

ГЦОУД V, VI, VII клас: 

Понеделник-четвъртък                                              Петък 

1. 13,45 – 14,25 ч.                                             1. 13,15 - 13,55 ч. 

2. 14,30 – 15,10 ч.                                             2. 14,00 - 14,40 ч. 

3. 15,15 – 15,55 ч.                                             3. 14,45 – 15,25 ч. 

4. 16,05 – 16,45 ч.                                             4. 15,35 – 16,15 ч. 

5. 16,55 – 17,35 ч.                                             5. 16,25 – 17,05 ч. 

6. 17,40 – 18,20 ч.                                             6. 17,10 – 17,50 ч. 
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Учебният час по спортни дейности се провежда по утвърден от директора на І СУ „Свети 

Седмочисленици“  график.  

Извънкласните форми се провеждат в свободното от учебни часове и 

самоподготовка време на учениците по утвърден от директора на І СУ „Свети 

Седмочисленици“  график. 

 

Седмично разписание на часовете в  ГЦОУД 

I клас - I, II, III, IV група 
 

 

 

Ден 

 

Час Време Предмет 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:30 – 13:05 Самоподготовка 

3. 13:15 – 13:50 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 

 

 

ВТОРНИК 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:30 – 13:05 Самоподготовка 

3. 13:15 – 13:50 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 

 

 

СРЯДА 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:30 – 13:05 Самоподготовка 

3. 13:15 – 13:50 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:30 – 13:05 Самоподготовка 

3. 13:15 – 13:50 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 

 

 

ПЕТЪК 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:30 – 13:05 Самоподготовка 

3. 13:15 – 13:50 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 
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Седмично разписание на часовете в  ГЦОУД 

II клас - I, II, III, IV група 

 

 

 

 

 

 

 

Ден 

 

Час Време Предмет 

Ден Час Време  

 

 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:40 – 13:15 Самоподготовка 

3. 13:25 – 14:00 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 

 

 

ВТОРНИК 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:40 – 13:15 Самоподготовка 

3. 13:25 – 14:00 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 

 

 

СРЯДА 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:40 – 13:15 Самоподготовка 

3. 13:25 – 14:00 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:40 – 13:15 Самоподготовка 

3. 13:25 – 14:00 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 

 

 

ПЕТЪК 

1. 11:45 – 12:20 Организиран отдих и физическа активност 

2. 12:40 – 13:15 Самоподготовка 

3. 13:25 – 14:00 Самоподготовка 

4. 14:10 – 14:45 Самоподготовка 

5. 14:55 – 15:30 Организиран отдих и физическа активност 

6. 15:40 – 16:15 Занимания по интереси 
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Седмично разписание на часовете в  ГЦОУД 

III клас - I, II, III група 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден Час Време Предмет 

 
 
ПОНЕДЕЛНИК 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 

 
 

ВТОРНИК 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 

 
 

СРЯДА 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 

 
 

ЧЕТВЪРТЪК 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 

 
 

ПЕТЪК 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 
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Седмично разписание на часовете в  ГЦОУД 

IV клас - I, II, III, IV група 

 

Ден Час Време Предмет 

 
 
ПОНЕДЕЛНИК 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 

 
 

ВТОРНИК 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 

 
 

СРЯДА 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 

 
 

ЧЕТВЪРТЪК 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси 

 
 

ПЕТЪК 

1. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност 

2. 13:45 – 14:25 Самоподготовка 

3. 14:35 – 15:15 Самоподготовка 

4. 15:30 – 16:10 Самоподготовка 

5. 16:15 – 16:55 Организиран отдих и физическа активност 

6. 17:00 – 17:40 Занимания по интереси  
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Седмично разписание на дейностите в ГЦОУДПЕ 

V клас – I, II група 

 

Ден Час Време Предмет 

Понеделник 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Вторник 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Сряда 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Четвъртък 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Петък 

1 13:15 - 13:55 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:00 - 14:40 Самоподготовка  

3 14:45 - 15:25 Самоподготовка 

4 15:35 - 16:15 Самоподготовка 

5 16:25 - 17:05 Занимания по интереси 

6 17:10 - 17:50 Организиран отдих и физическа активност 
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Седмично разписание на дейностите в ГЦОУДПЕ  

VI клас – I, II група 

  

Ден Час Време Предмет 

Понеделник 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

 

 

 

Вторник 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Сряда 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Четвъртък 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Петък 

1 13:15 - 13:55 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:00 - 14:40 Самоподготовка  

3 14:45 - 15:25 Самоподготовка 

4 15:35 - 16:15 Самоподготовка 

5 16:25 - 17:05 Занимания по интереси 

6 17:10 - 17:50 Организиран отдих и физическа активност 
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Седмично разписание на дейностите в ГЦОУДПЕ 

VII клас 

 

Ден Час Време Предмет 

Понеделник 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Вторник 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Сряда 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Четвъртък 

1 13:45 -14:25 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:30 - 15:10 Самоподготовка  

3 15:15 - 15:55 Самоподготовка 

4 16:05 - 16:45 Самоподготовка 

5 16:55 -17:35 Занимания по интереси 

6 17:40 - 18:20 Организиран отдих и физическа активност 

Петък 

1 13:15 - 13:55 Организиран отдих и физическа активност 

2 14:00 - 14:40 Самоподготовка  

3 14:45 - 15:25 Самоподготовка 

4 15:35 - 16:15 Самоподготовка 

5 16:25 - 17:05 Занимания по интереси 

6 17:10 - 17:50 Организиран отдих и физическа активност 
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 Приложение 9 

ПРАВИЛА  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОЯВИ, ИЗЯВИ И МЕРОПРИЯТИЯ И 

ОРГАНИЗИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, ОБЩЕСТВЕНИ, 

КУЛТУРНИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ В РАМКИТЕ НА ГРАДА 

 

1. Учителят/класният ръководител, който организира посещението или проявата, 

осигурява документите, удостоверяващи информираното съгласие на 

родителите/настойниците на учениците за участие в съответното мероприятие, и 

провежда инструктаж за безопасност на учениците (Приложение 9б – Декларация, 

Приложение 9в - Инструктаж). Декларациите от родителите се съхраняват от 

техническия сътрудник до края на учебната година. 

2. Не по-късно от 7 дни преди датата на мероприятието учителят/класният 

ръководител, който организира посещението или проявата, с доклад, съгласуван с 

ресорния заместник-директор (Приложение 9 а), информира директора на 

училището за предстоящата проява. Директорът издава заповед за дейността. 

3. По всеки учебен предмет, по който учениците ще пропуснат учебен материал, се 

подготвя преструктуриране на учебното съдържание и се представя на директора. 

 

Приложение 9а 

До 

Директора 

на I СУ ”Свети Седмочисленици” 

гр. Търговище 

 

ДОКЛАД 

 

от…………………………………………………………. 

 

длъжност………………………………………………… 

(в I СУ ”Свети Седмочисленици”) 

 

Относно: Предварителна информация по чл.15, ал.3 от Наредба №10/1.09.2016г. за 

организация на дейностите в училищното образование 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 Във връзка с изискването на чл.15, ал.3 от Наредба №10/1.09.2016г. за организация 

на дейностите в училищното образование, Ви предоставям предварителна информация за 

провеждането на 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

(описва се проявата, изявата, мероприятието) 

 

Дата, час:………………………  

Място:…………………………………………………………………. 

Брой ученици:…………………  Клас:………… 

Ръководители:  

 …………………………………………..- главен ръководител 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

Декларирам, че е взето информираното съгласие на родителите/настойниците на 

децата/учениците и документите, удостоверяващи това са налични в училище. На 

учениците е проведен инструктаж за безопасност. 

 

Гл. ръководител:………………… 

   /подпис/ 

 

Ръководители:  2………………..    3…………………… 

   /подпис/     /подпис/ 

 

      4………………..    5…………………… 

   /подпис/     /подпис/ 

Съгласувано със заместник-директор:………………….. 

     / подпис/ 

 налични са всички декларации за информирано съгласие от родител 

 направен е инструктаж за безопасност 

 не е нарушен графикът на уч. процес 
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Приложение 9б 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

от………………………………………………………………………………………………… 

(име на родител) 

 

 Давам съгласието си за участие на детето 

ми:…………………………………………….......... 

от………………………..клас 

в мероприятие:……………………………………………………………………………………, 

което ще се проведе на…………………..20…година. 

 

 

Място на провеждане:…………………………………………………………………. …… 

Начален час:………………………   

 Съгласието си декларирам с положения подпис:…………………………….. 

 

Приложение 9в 

 

ИНСТРУКТАЖ 

 

за безопасност и културно поведение по време на организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано посещение на природни обекти, обществени, културни 

и научни институции  

 

 

І. По време на посещението, проявите, изявите и мероприятията учениците са длъжни: 

1. Да се запознаят с настоящата инструкция срещу подпис, преди провеждане на 

всяка дейност; 

2. Да изпълняват Стриктно и точно указанията от ръководителя на групата;  

3. Да не напускат самоволно групата, превозните средства, с които се придвижват; 

4. Да се движат в група, придружени от ръководител; 

5. Да спазват правилата за безопасност на движение – движат се по тротоарите, да 

пресичат само на определените за целта места - пешеходните пътеки, пешеходните 

зони; проявяват максимално внимание при пресичане, качване и слизане от 

автобуси и др. 

6. Да се отнасят с уважение към останалите участници в групата. 

7. На учениците се забранява: 
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 Навеждането от прозорците на превозните средства, качването и слизането по 

време на движение, хвърлянето на предмети и др. 

 Забранява се използването на пиротехнически средства 

 Пушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества 

 Закупуването на храни от улични търговци, със неясен произход и без 

санитарно разрешително 

 Контактите с непознати лица в отсъствието на ръководителя на групата 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ С ИНСТРУКТАЖА: 

1………………………………….. 

2…………………………………. 

 

 

Приложение 10 

Процедура 

за създаване и функциониране на ученически съвет на паралелка, съобразно 

Наредба №13/21.09.2016 г. на МОН за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование,  чл.17, ал.2 и Приложение 6 

 В избран и отбелязан в тематичното разпределение час на класа, класният 

ръководител представя пред класа темата: 

Политиката на нашето училище в областта на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование включва и подкрепа на инициативността и участието на 

учениците в различни форми на ученическо самоуправление и представителство. Във 

връзка с това, този час на класа е посветен на избор на ученически съвет на паралелката. 

 Класният ръководител представя функциите на ученически съвет на паралелката 

пред класа: 

 Участие при изработване на годишния план за часа на класа за отделната паралелка 

и координиране разработването на плановете за часа на класа между паралелките в класа в 

интерес на развитието на всеки ученик и на паралелките като общност; 

 Организиране провеждането на дейностите на паралелките; 

 Координиране дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните изяви; 

 Организиране и координиране работата по проекти на паралелките, на класовете и 

на училището като общност; 

 Участие при защитата на правата и интересите на учениците от паралелката/класа 

пред класните ръководители, училищното ръководство, педагогическия съвет и 

родителите. 

 Класният ръководител изписва на дъската или поставя изписани на видно място 

критериите за членове на ученически съвет на паралелката: 

 лидерски качества и креативност; 

 организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си 

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

личното им мнение; 

 готовност за поемане на отговорност 

 Класният ръководител представя пред класа следната информация: 

  

           право на участие имат ученици до 18 годишна възраст 

 мандатът е една учебна година, без ограничения в броя на мандатите 

 съветът се състои от трима души – двама членове и един председател 

 съветът се свиква при необходимост от председателя 

 съветът се подпомага от класния ръководител на паралелката, който съобразява 

годишния план за час на класа с желанията на учениците и осигурява част от времето за 

функционирането на ученическото самоуправление. 

 Класният ръководител приканва учениците да направят предложения за членове на 

ученическия съвет на паралелката, като: 

 Предложение може да направи всеки ученик от класа.  

 Всеки ученик може да направи до три предложения.  

 Авторът на предложението задължително аргументира предложението си, според 

зададените критерии. 

 Класният ръководител записва на дъската всички направени предложения. 

 Всички предложения се подлагат на явно гласуване.  

 За членове на ученическия съвет на паралелката се считат избрани тримата, с най – 

много гласове. 

 При еднакъв брой гласове, се провежда прегласуване само за кандидатите с 

еднакъв брой гласове. Печели получилият повече гласове. 

 Членовете на така избрания ученически съвет на паралелката получават от класния 

ръководител по едно листче. 

 Всеки член на съвета тайно и писмено, в рамките на минута предлага по едно име 

за председател. 

 Членовете на съвета събират направените предложения и председател става 

ученикът, получил повече гласове. 

 При равен брой гласове се повтаря процедурата само за кандидатите с еднакъв 

брой гласове. 

 

Приложение 10а 

 

Процедура 

за създаване и функциониране на ученически съвет на училището, 

съобразно Наредба №13/21.09.2016 г. на МОН 

за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 

чл.17, ал.2 и Приложение 6 

 Натоварено от директора лице събира информация от класните ръководители за 

избраните ученически съвети на паралелките и техните председатели. 
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 Натовареното от директора лице поканва всички председатели на избраните 

ученически съвети на паралелки. 

 Натовареното от директора лице представя пред присъстващите темата: 

Политиката на нашето училище в областта на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование включва и подкрепа на инициативността и участието на 

учениците в различни форми на ученическо самоуправление и представителство. Във 

връзка с това, тази среща е посветена на избор на ученически съвет на училището. 

 Натовареното от директора лице представя функциите на ученическия съвет на 

училището пред присъстващите: 

 Утвърждаване формите и правилата на ученическо самоуправление в училището; 

 Изготвяне на предложения до директора и педагогическия съвет относно начините 

на упражняване на правата на учениците; 

 Мотивиране на учениците за активно участие в процеса на вземане на решения, 

касаещи училищния живот и ученическата общност; 

 Участие в изработването на правилника за дейността на училището; 

 Посредничество в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с 

организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; 

 Подпомагане провеждането на дейностите на паралелките, класовете и 

общоучилищните изяви; 

 Работа по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното 

ръководство и родителите 

 Натовареното от директора лице изписва на дъската или поставя изписани на видно 

място критериите за членство в ученическия съвет на училището: 

 лидерски качества и креативност; 

 организаторски умения, както и умения за мотивация и обединяване на  

връстниците за определени каузи; 

 умения за изразяване и защита на  общото мнение, дори и то да е в противоречие с 

личното мнение; 

 готовност за поемане на отговорност. 

 Структурата на съвета включва: членове, председател, заместник – председател и 

секретар. Членове на училищния ученически съвет са председателите на ученическите 

съвети на паралелките от 5 до 12 клас включително. 

 Натовареното от директора лице дава възможност на присъстващите да се 

опознаят, като ги разделя на групи. Поставя им задачата в рамките на десет минути да се 

представят в групата, след което всяка група да представи себе си. 

 Натовареното от директора лице приканва членовете на ученическия съвет на 

училището да си изберат председател, заместник председател и секретар, като: 

 Предложение може да направи всеки член на ученическия съвет на училището.  

 Всеки член на ученическия съвет на училището може да направи до три 

предложения.  

 Авторът на предложението задължително аргументира предложението си, според 

зададените критерии. 

 Натовареното от директора лице записва на дъската всички направени 

предложения. 

 Всички предложения се подлагат на явно гласуване.  

 За председател на ученическия съвет на училището се счита получилия най – много 

гласове. 

 При еднакъв брой гласове, се провежда прегласуване само за кандидатите с 

еднакъв брой гласове. Печели получилият повече гласове. 

 Подвластниците му се считат за избрани съответно за заместник председател и за 

секретар. 
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 При равен брой гласове се повтаря процедурата само за кандидатите с еднакъв 

брой гласове. 

Съветът се свиква най – малко веднъж месечно от председателя. 

Секретарят води протокол на всички сбирки, в който се описват присъстващите, 

темите и решенията. Накрая протоколът се подписва от председателя или заместник 

председателя и секретаря. 

 Съветът се подпомага от Директора на училището, който: 

 определя представител от педагогическия състав (педагогически съветник или 

психолог) и представител на училищното настоятелство, които да координират и 

подпомагат работата на ученическия съвет на училището; 

 осигурява пространство за диалог и подпомага органите на ученическото 

самоуправление и представителство при включването им в политиките на училището; 

 създава условия за включване на представителите на ученическия съвет на 

училището при разглеждане от педагогическия съвет на въпроси, свързани с поведението 

на учениците.   

 

Приложение 11 

 

До: Координатора на екипа за обща подкрепа за личностно развитие 

Кл. ръководител на ……….……клас 

Копие: 

До Директора 

На I СУ ”Св. Седмочисленици” 

Гр. Търговище 

 

ДОКЛАД 

от 

………………………………………………………………………………………………. 

гл./ст./учител по:………………………………………………………………………….. 

 

        В изпълнение на чл.88 ал.2 от ПДУ на I СУ ”Св. Седмочисленици”, Ви уведомявам за 

следния случай на отстраняване на ученик от учебен час: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Дата:………………                                                                         

Подпис:………………………… 

 

 

 

Приложение №12 

ПРОЦЕДУРА 

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

 

 Децата и учениците от  Първо СУ „Св. Седмочисленици” се поощряват с морални и 

материални награди - грамоти, плакети, предметни награди за високи постижения в 

образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на 

училището  при: 

1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и 

класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в 

конкретни предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с 

иновации в образованието; 

2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в 

национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други 

форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата 

и спорта; 

3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни 

инициативи или при участие в дейности и значими прояви  за приобщаване на 

децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности. 

 Награждаването на ученици може да става по повод 24 май -Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост, завършване на образователна степен и др. 

 Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на Първо СУ „Св. 

Седмочисленици” от педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи 

занимания по интереси с деца и ученици, от родители, от ученици в институцията, от 

други лица и организации.  

 Аргументираните предложения за награждаване на ученици по повод 24 май, се 

изготвят в писмена форма и се изпращат до Директора на училището в срок до 23 май, по 

други поводи могат да се правят целогодишно. Към тях се прилага копие на грамоти, 

дипломи, удостоверения и др., доказващи получените отличия. Всички документи могат 

да се изпращат и в електронен вариант. 

 Предложенията съдържат трите имена на детето или ученика, групата/класа, в 

който се обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения 

на детето или ученика в подкрепа на направеното предложение. 

 Предложенията се  разглеждат от ръководството на училището. 

 Директорът въз основа на решението със заповед определя децата и учениците, 

които се удостояват с награди. 

 Директорът издава заповеди за награждаване на учениците до 5 работни дни от 

предложението на ПС. 
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 Наградите се връчват тържествено от директора, заместник –директор или член на 

УН. 

 Всяка година се връчва 1 награда „първенец на випуска” на завършващ зрелостник 

по показатели: успех от Дипломата и от ДЗИ, постигнати резултати на областно, 

национално и международно ниво от състезания, конкурси и олимпиади през гимназиален 

етап; активно участие в училищния живот. Наградата е плакет и се връчва по 

предложение на класните ръководители и решение на ПС. Класните ръководители правят 

предложение в срок до 5 работни дни след като станат известни резултатите от ДЗИ. 

Директорът издава заповед за наградата и я връчва на церемонията на връчване на 

дипломите на випуска. 

Награждаване на ученици от дарители става по правила и процедура, определени от 

дарителя. 

 

Приложение №13 

ПРОЦЕДУРА 

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧИТЕЛИ 

 

 Учителите от Първо СУ „Свети Седмочисленици” се награждават за значими 

постижения в областта на образователната и методическа дейност. 

 Награждаването на учители може да става в следните направления: 

 за предучилищно възпитание и начален етап на средното образование –

индивидуална;  

 за прогимназиален етап на средното образование  –индивидуална; 

 за гимназиален етап на средното образование –индивидуална; 

 за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието; 

 за утвърждаване на Първо СУ като иновативно училище; 

 за активен PR и утвърждаване авторитета на училището; 

 за принос за личностното развитие на учениците. 

Учителите се награждават с грамоти, плакети, предметни награди и парични средства в 

размер до 1/2 минималнa работнa заплатa. 

 Предложенията за Награда могат да се правят от представители на педагогическия 

персонал, родители, ръководството на училището и др. 

 Изисквания за присъждане на награда - доказани постижения на учителя и/или 

негови ученици на областно, национално и международно ниво в различни области на 

науката, технологиите, методиката, утвърждаване на имиджа на училището. 

 Аргументираните предложения за награждаване се изготвят в писмена форма и се 

изпращат до Директора на училището. Към тях се прилага копие на грамоти, дипломи, 

удостоверения и др., доказващи получените отличия. Всички документи могат да се 

изпращат и в електронен вариант. 

 Предложенията се  разглеждат от назначена от директора комисия, която прави 

избор и съставя протокол. 

 Директорът издава заповеди за награждаване на учителите до 5 работни дни от 

предложението на комисията. 
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 Наградите се връчват тържествено от директора, заместник –директор или член на 

УН. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №14 

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И 

ТОРМОЗА В ПЪРВО СУ „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ 

  

Единните училищни правила са създадени във връзка с прилагане на Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование в Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. 

Търговище. Те са неизменна част от превантивните дейности, които се предприемат на 

ниво училище. Тяхната цел е прилагане на цялостен училищен подход за недопускане на 

тормоз и прояви на насилие сред учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията 

на такива. 

  

Правилата са разработени на базата на: 

 направената оценка и анализирането на проблема, свързан с наличие и прояви на 

тормоз сред учениците; 

 набраните предложения от страна на ръководството на училището, класовете, 

учителите, непедагогическия персонал; 

 сътрудничеството с експерти по проблема, родители и институции/ организации, 

свързани с проблемите на безопасността на децата и тяхното физическо и 

психическо благополучие.  

Правилата съблюдават следните принципи: 

 Нетолериране и нетърпимост на тормоза и насилието в Първо средно училище 

„Свети Седмочисленици“, гр. Търговище. 

 Ангажираност от страна на всички възрастни в училище. 

 Стремеж към формиране на училищна общност, култура на социално компетентно 

поведение от страна на всички участници в училищния живот и взаимно уважение. 

 Строги граници, които индикират неприемливото поведение, водещо към прояви 

на тормоз и насилие и прилагане на съответни мерки при преминаването на тези 

граници. 

Правилата гласят следното: 

1. В Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище всички 

участници в училищния живот се уважават взаимно (ученици, учители, 

ръководство, родители, непедагогически персонал). 

2. Всички дават най-доброто от себе си, за да поддържат позитивен психологически 

климат и конструктивни отношения в дух на взаимно разбиране, сътрудничество и 

толерантност. 
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3. Всички в училище изпълняват съвестно и отговорно своите конкретни 

ангажименти по превенцията и справянето с училищния тормоз. Те са следните:  

3.1. Задължения на учениците: 

 Учениците изпълняват задълженията си според Правилника за вътрешния ред в 

училището. 

 Учениците активно участват в изграждането на общоучилищна култура на вежливи 

и толерантни взаимоотношения и допринасят с поведението си за изграждането на 

училищната общност. 

 Учениците не толерират насилието и тормоза и незабавно информират за наличие 

на подобни прояви. 

 С оглед обхващане на местата, където според оценката се осъществява тормоз, 

могат да участват по график след заявено желание в дежурствата в междучасията.  

3.2. Задължения на персонала: 

3.2.1. Училищен координационен съвет: 

 Планира, проследява и координира дейностите по превенция и интервенцияна 

насилието и тормоза на ниво училище. Обобщава предложенията на класовете и 

изготвя общоучилищни ценности, правила и последици. 

 Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на 

случаите на тормоз. 

 Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата. 

 Подпомага класните ръководители с материали или консултации със специалисти, 

съдейства за организиране на периодични обучения на учителите по темата за 

насилието. 

 Всяка година извършва оценка на ситуацията в училище чрез различни анкети и 

методики и я представя пред Педагогически съвет. 

 Съхранява протоколите за докладване на случаи на тормоз. 

3.2.2. Класни ръководители: 

 В началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на тормоза и 

насилието. С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при 

прояви на насилие. Постерите с приетите ценности, правила и последици се 

поставят на видно място в класната стая. 

 Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз. 

 Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените 

процедури и приетите правила и последици. 

 За всеки инцидент или проява на насилие попълват протокол, който предават на 

училищния психолог. 

 Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа 

им. 

 Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат 

да привличат различни специалисти, напр. Местната комисия за борба срещу 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и др. Информират 

учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111. 

 Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила 

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

3.3.3. Учители, които не са класни ръководители: 

 Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно. 

 Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и 

взаимопомощ. 
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 Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за 

случаи на тормоз над ученици. 

 Познават правилата и последствията на класа, прилагат ги и изискват от учениците 

да ги прилагат. 

3.3.4. Дежурни учители: 

 Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство. 

 Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на 

дежурството им. 

3.3.5. Помощен персонал: 

 Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните 

помещения, за които отговарят. 

 Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, последствия, 

протокол за реагиране на насилие. 

 Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител, 

заместник-директор, директор. 

3.3.6. Ръководство: 

 Ръководството на училището създава необходимите условия и предпоставки за 

изграждане на позитивен психосоциален климат и конструктивни 

взаимоотношения в дух на толерантност, сътрудничество и партньорство. 

 Контролира дейностите по превенция и интервенция в случаите на тормоз. 

 Осъществява взаимодействие с извънучилищни институции и организации, имащи 

отношение към проблема. 

 Насърчава и поощрява просоциалното поведение и добрите взаимоотношения чрез 

подходящи форми – грамоти, организиране на конкурси, инициативи, форуми, 

кампании и пр. 

3.3.7. Родители: 

 Провеждат задълбочени разговори по темата за тормоза и насилието със своите 

деца. 

 Следят за признаци на упражнен тормоз и насилие над децата си. 

 Незабавно уведомяват училищните власти, ако станат свидетели на прояви на 

тормоз и насилие. 

 Активно се включват в мероприятията, организирани на ниво клас и на ниво 

училище във връзка с превенцията на тормоза и насилието. 

 Участват в тематични родителски срещи, форуми и други училищни и 

извънучилищни дейности. 

 Отправят предложения и при възможност подпомагат ресурсното осигуряване на 

прилагането на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите. 

 С оглед обхващане на местата, където според оценката се осъществява тормоз, 

могат да се включват по график в дежурствата в сградата на училището и 

училищния двор, в дейностите по посрещане и изпращане на учениците и др.  

  

4. В Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище се насърчава 

взаимодействието между учениците от различните класове. Това взаимодействие 

се осъществява чрез ученическо самоуправление, чрез различни форми, базирани 

на принципа „Връстници обучават връстници“, организират се различни 

извънкласни инициативи, в които участват малки и големи ученици, които се 
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опознават взаимно и се повишава степента на толерантност и партньорство между 

тях.  

  

5. Учителите и непедагогическия персонал системно повишават своята квалификация 

във връзка с превенцията на тормоза и своевременната и адекватна интервенция в 

случаи на такъв. 

  

6. В Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище eжегодно се 

организират общоучилищни срещи с представители на ръководството, учители, 

ученици, родители и непедагогически персонал и поканени представители на 

обществеността,  медиите, отговорните институции и др., на които се анализират и 

хармонизират потребностите и интересите на всички страни в името на 

сигурността и спокойствието на учениците в училище. 

  

7. В Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище се създават не 

само възможности за изява на социално компетентното поведение, но и 

постиженията и добрите практики по отношение на неговото проявление се 

популяризират, за да се мултиплицира ефекта от него. Координационният съвет със 

съдействието на останалите представители на училищната общност осъществява 

информиране и актуализиране на информацията за наличните ресурси в общността, 

за съществуващи услуги и програми за превенция и противодействие на насилието 

и тормоза в училище; популяризира реализирани дейности и добри практики чрез 

медии, сайта на училището, постери и табла в училище и чрез други средства. 

  

8. Училището активно взаимодейства със служби, организации и специалисти по 

проблемите на децата и намира добри партньори и приятели в лицето на: Местната 

комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, 

Отдел „Закрила на детето“ и др. 

  

9. За подкрепа и съдействие на семействата и децата във връзка с превенцията на 

тормоза и насилието и интервенцията при прояви на такъв, училището насочва към 

подходящи здравни и социални услуги. 

  

10. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на тормоз. 

  

Приложение 14а 

  

Процедура за действие при регистриране на случай на тормоз в училище 
I. Информиране и съобщаване на случай на тормоз: 

1. Дете, жертва на тормоз - уведомява класния ръководител устно, кл. ръководител в 

срок до един работен ден след уведомяването подава доклад до УКС/директора. 

2. Дете, упражнило тормоз - уведомява класния ръководител устно, кл. ръководител в 

срок до един работен ден след уведомяването подава доклад до УКС/директора. 

3. Деца, които помагат и подкрепят тормоза - уведомяват класния ръководител устно, 

кл. ръководител в срок до един работен ден след уведомяването подава доклад до 

УКС/директора. 
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4. Дете-наблюдател - уведомява класния ръководител устно, кл. ръководител в срок 

до един работен ден след уведомяването подава доклад до УКС/директора. 

5. Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други 

форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.  

6. Всеки учител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен в срок до 

един работен ден след ситуацията да подаде доклад до УКС/директора. 

II. Регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тормоз сред 

учениците 

1. Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на 

която е станал свидетел.  

2. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен 

регистър на училището от учителя, който я е наблюдавал.  

III. Председателя на УКС насрочва първично заседание на комитета за разглеждане на 

случая до 3 работни дни след регистрирането му. 

IV. На заседанието се извършва обсъждане и се установява дали в действителност е 

налична ситуация на тормоз, съобразно Приложение 1 на Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

V. Ако се установи случай на тормоз се набелязват мерки и срок за изпълнение, с цел 

възстановяване на щетата. 

VI. Председателя на УКС връчва писмени предписания на лицата, които трябва да 

изпълнят заложените мерки. Изготвя  и  връчва на директора на училището доклад 

за регистрирания случай. 

VII. След изтичане на срока за изпълнение на предписаните мерки УКС 

установява ефективността на изпълнението и председателя докладва на директора. 

   

11. Всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация на тормоз или за 

която е получил сигнал /от ученик, родители ли друг служител от училището/ 

е длъжен да се намеси, за да прекрати ситуацията на тормоз.  

            Действия в случаи на тормоз: 

(съгласно Приложение 1: Класификация на формите на насилие и тормоз и предприемане 

на съответните действия от Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в 

институциите). 

 

Приложение 14б 

Училищни правила за добро поведение 

  

1. Зачитам мнението на хората около мен! 

2. Когато искам да взема участие в час, вдигам ръка! 

3. Изслушваме се в клас! Започвам да говоря, когато другият е приключил! 

4. Когато разговарям,  използвам думи, които не обиждат другия! 

5. Аз съм честен и искрен с моите съученици и преподаватели. 

6. В класната стая и коридора на училището вървя тихо и спокойно! 

7. Ако не се чувствам добре в училище или нещо ме притеснява, ще се обърна 

за помощ към моя учител и ще му разкажа какво ме тревожи! 
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8. Ще уважавам всички и няма да обиждам никого! 

9. Аз съм „ЗА” честната игра! Затова ще дам всичко от себе си, за да спечеля 

не с клюкарство, измами и „непозволени средства”! Защото победата на 

всяка цена не е най-важното нещо за мен! 

10. Няма да застрашавам своя живот и живота на моите приятели чрез 

необмислени действия! 

11. Ще си отворя широко очите, за да забележа и оценя усилията на всички, 

които се стараят да се чувствам страхотно тук и винаги ще казвам моето 

„Благодаря”! 

12. Аз съм най-смел, когато мога да кажа „Извинявай”! 

13. Говоря от свое име, като се опитвам да бъда честен! 

14. Не се подигравам на другите и на това, което казват! 

15. Толерантен съм към различните! 

16. Благотворителността е израз на моето благородство! 

17. Да си образован е ценност – искам да знам и да споделям с връстниците си 

наученото за всичко, което застрашава здравето и бъдещето на младия 

човек! 

 

Приложение 15 

П Р О Ц Е Д У Р А 

за действията, които учители, ученици и персонал трябва да предприемат в случай 

на инцидент, на насилие и в други критични ситуации, на работа по случай, 

включително насочване на случая към други служби 

 

 

              Настоящата процедура е изготвена на основание „Практически насоки за 

действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на 

насилие и в други критични ситуации“, получени с писмо № 9105-2016/11.07.2017г. на 

Директор на дирекция „Приобщаващо образование“.  

 

            Процедурата е изготвена в изпълнение на т.2.5.1 от Дейностите по интервенция 

на ниво институция, включени в Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и има 

задължителен характер за всички служители на I СУ „Св. Седмочисленици“, гр. 

Търговище-педагогически и непедагогически персонал. 

            

              Настоящата процедура е включена в Правилника за вътрешния трудов ред и 

Правилника за дейността на училището и Годишния план на Първо СУ „Св. 

Седмочисленици“. 

 

            Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, 

вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или 

психическо здраве. 

Настоящата Процедура има за цел да установи редът и координира действията на 

педагогическия и непедагогическия персонал в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ при 
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установен случай на инцидент по смисъла на дефиницията и е задължителна за всички 

служители. 

В случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации в Първо СУ „Св. 

Седмочисленици“ – гр. Търговище се предприемат следните процедурни стъпки:  

 

1. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО 

 

1.1. При установяване случай на насилие или травматично събитие служителят 

на Първо СУ „Св. Седмочисленици“, свидетел на случилото се или осведомен 

за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или 

травматично събитие. 

 

2. ПРИОРИТЕТНА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, 

УЧАСТНИЦИ В ИНЦИДЕНТА 

 

2.1. Служителят на Първо СУ „Св. Седмочисленици“, свидетел на случилото се 

или уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в 

училище, за установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска 

помощ. 

 

2.2.     Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при 

нужда, след което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в 

медицинския журнал. 

 

3. СИСТЕМА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ В СЛУЧАЙ НА ПРОЯВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ 

ТРАВМАТИЧНО СЪБИТИЕ: 

 

3.1.  Служителят на Първо СУ „Св. Седмочисленици“, свидетел на случилото 

се, уведомява директора/заместник-директор по учебната дейност на Първо СУ 

„Св. Седмочисленици“ и класния ръководител незабавно; 

3.2. В срок до един час от случилото се входира доклад до директора на 

училището, в който описва ситуацията. 

3.3.  Класният ръководител уведомява родителите /настойниците, 

попечителите, други лица, при които детето е настанено като мярка за закрила 

на детето/ на учениците – пострадали от насилие или инцидент и тези, които са 

упражнили такъв. 

3.4.  В срок до един час от узнаване на инцидента директорът/заместник-

директор по учебната дейност на Първо СУ „Св. Седмочисленици“-гр. 

Търговище уведомява Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ и РУО 

Търговище като подават първоначална информация. 

3.5. След изясняване на фактите и обстоятелствата, в срок до 24 часа, 

директорът изпраща до началника на РУО писмен доклад, съдържащ 

информация за състоянието на пострадалите и за предприетите действия за 

уведомяване на родителите и институциите, които имат отношение към 

случилото се. 
 

3.6.  При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално 

подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия се подава от 
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директора/заместник-директор по учебната дейност на училището на 

Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната агенция 

за закрила на детето или телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 

02/980 24  15, по електронна поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за 

административно обслужване – приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 

2. 

 

3.7. Директорът/заместник-директор по учебната дейност на Първо СУ „Св. 

Седмочисленици“ уведомява органите на МВР /инспектор Детска 

педагогическа стая, оперативен работник/. 

4. При нужда от Кризисна интервенция: 

Директорът/заместник-директор по учебната дейност сезира Държавната 

агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция на 

телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 02/980 24  15, по електронна 

поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за административно обслужване – 

приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2. Кризисна интервенция може да 

се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от 

Националната мобилна група за психологическа подкрепа, както и от психолози, 

работещи в социални услуги на територията на населеното място, в което е 

ситуирано училището, с активното действие и съдействие на дирекция „Социално 

подпомагане“, в качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво. 

 

5. Когато се касае за инцидент, свързан с насилие/тормоз - случаят се регистрира от 

училищния координационен съвет, създаден във връзка с Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование в Първо СУ „Св. Седмочисленици“  в 

Регистър, създаден във връзка с Механизма. Обособява се досие, в което се 

прилагат писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на 

хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на 

физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента и/или 

проявата на насилие. 

 

6. В случай на упражнено насилие върху ученик от страна на служител в 

образователната институция – директорът/заместник-директор по учебната 

дейност на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ предприема незабавни действия за 

проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за 

резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното 

регионално управление на образованието и на органите на МВР. 

 

7. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инциденти и прояви на 

насилие-задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседание 

на екипа, създаден във връзка с Механизма за противодействие на  училищния 

тормоз в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище. На заседанието 

задължително присъстват и участват социални работници от отдела за закрила 

на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на случилото се и 

причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия за 

недопускане в бъдеще на инцидент. 
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8. При необходимост в Първо СУ „Св. Седмочисленици“  се привличат външни 

специализирани доставчици на услуги за подкрепа на екипа за справяне със 

създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както и предотвратяване на 

ескалиране на напрежението. 

 

Приложение №16 

ПРАВИЛА  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА 

 

I. Общи положения 

На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование по план за квалификационната дейност като 

част от годишния план за дейността на институцията и в съответствие с политики и 

приоритети, определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за 

повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като 

резултат от процеса на атестиране, при отчитане и на годишните средства за 

квалификация и възможностите за участие в международни и национални програми и 

проекти. Директорът на институцията след обсъждане в педагогическия съвет утвърждава 

правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация 

и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за 

повишаване на квалификацията. 

II. Регламент 

Настоящите правила регламентират дейностите за организиране и провеждане на 

вътрешноинституционална квалификация и начините за отчитане на участието на 

педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията в 

Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище. 

III. Основание 

Те са приети на основание чл.44 ал.5 т.5 от Наредба №15/22.07.2020г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и във връзка с чл.219 ал.2 т.4 и чл.221 ал.3 от ЗПУО. 

IV. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти на 

вътрешноинституционално ниво се извършва от:   

1. Старши учители; 

2. Главни учители; 

3. Училищен психолог. 

V. Видове 

Квалификацията на педагогическите специалисти в зависимост от потребностите, целите 

и съдържанието на обученията е:   

1. въвеждаща - насочена към усвояване на знания и формиране на умения, 

въвеждащи в професията, ориентирана към адаптиране в образователна 

среда и за методическо и организационно подпомагане. Въвеждащата 

квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната 

квалификация, като директорът на училището определя в срок до два месеца 

от встъпването в длъжност и наставник.   Въвеждаща квалификация е 

задължителна подкрепа за педагогически специалисти:   

а ) постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и 

училищното образование;   
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б ) назначени за първи път на нова длъжност, включително и на 

длъжност по управление на институцията;   

в ) заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и 

училищното образование;   

г ) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от две учебни години;   

д ) при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата и 

на програмни системи в предучилищното образование;   

2. продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно 

усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез 

периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и 

компетентностите:   

а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи;   

б) по професионалния профил на педагогическия специалист;   

в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;   

г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес;   

д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;   

е) за организационни и консултативни умения;   

ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;   

з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;   

и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;   

й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация.  

Форми 

1. за продължаващата квалификация:   

а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;   

б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с 

управление на образованието;  в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, 

ал. 1, т. 2;   

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен 

професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики;   

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на 

резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и 

представяне на добри, иновативни практики или постижения;   

2. за вътрешноинституционалната квалификация:   

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;   

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;   

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;  

 г) споделяне на иновативни практики.  

 Ред за провеждане на вътрешноинституционална квалификация 
1. До три дни преди провеждането на квалификационната форма 

организаторът обявява темата, деня и часа на информационно табло в 

учителската стая. 

2. След провеждането организаторът попълва и входира Карта за отчитане, в 

която са приложени  имената на участниците. 

3. В срок до 3 месеца след края на обучението, участниците изготвят доклад до 

ръководството на училището за: 

 съдържанието на квалификационната форма;  
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 начините и дейностите, с които прилагат наученото в работата 

си; 

 начина, по който са споделили наученото с колегите от 

съответната ПУО. 

4. Комплекта от документи - Карта за проведената квалификация и докладите 

на участниците се съхраняват от Дарина Петрова - ЗДУД. 

5. Проследяването и отчитането на  броя академични часове от участие на 

всеки педагогически специалист във форми на вътрешна квалификация се 

осъществява от председателя на комисията по квалификационна дейност. 

VI. Отчитане на участието във форми за повишаване на квалификацията 

1. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове 

и за нея не се присъждат квалификационни кредити. Продължителността на 

академичния час е 40 минути. 

2. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си в 

рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

3. Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на 

квалификацията не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки 

педагогически специалист. 

4. Продължителността на всяка вътрешноинституционалната квалификация е 

не по-малко от 4 академични часа (1 ак. час при участие/провеждане на 

открит урок). 

5. Проследяването и отчитането на придобитите квалификационни кредити от 

педагогическите специалисти в училището се осъществява от председателя 

на комисията по квалификационна дейност. 

 

Приложение №17 

ПРОЦЕДУРА ПО 

РЕД И ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ – НАБЛЮДАТЕЛИ НА ДЗИ 

 

1. На основание чл.103 от Наредба №11/1.09.2016 г. при провеждане на държавните 

зрелостни изпити на ученици от Първо СУ „Св. Седмочисленици” и писмено 

заявено желание от родител, имат право да присъстват като наблюдатели до трима 

представители на родителите на учениците. 

2. Представителите на родителите по т. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден, 

чрез подаване на заявление в деловодството на училището. Те трябва да са 

родители на ученици от Х и ХI клас. 

3. Когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХI клас определят повече от 

трима представители, педагогическият съвет избира от тях до трима на случаен 

принцип. 

4. Представители на родителите не могат да бъдат: 

1. родители на зрелостници; 

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; 

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, съответстващо на учебния предмет.  

5. Липсата на обстоятелства по ал. 4 се удостоверява от представителите на 

родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и 

науката. 

6. Представителите на родителите имат следните права: 
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1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния 

зрелостен изпит; 

2. да присъстват на разпределението на квесторите в сграда на училището; 

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището; 

7. Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и 

до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит. 

 

Приложение №18 

 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКА В ПАРАЛЕЛКА В І СУ 

 

Учениците се преместват от паралелка в паралелка  при спазване на следните условия и 

ред: 

1. Подаване на писмено заявление от родител/ настойник  и/или ученика съгласно чл. 12, 

ал. 2 от ЗПУО до директора на училището, в което се заявява желанието за преместване и 

се посочват мотиви. 

2. Директорът на училището до три работни дни определя със заповед условията за 

преместване на ученика или дава аргументиран отказ на родителя и информира 

родителя/настойника и/или ученика.  

3.  Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие 

относно различията в учебния план и необходимите приравнителни изпити, ако има 

такива. 

4. Техническият сътрудник запознава класните ръководители, ЗДУД и ЗДАСД със 

Заповедта на директора. 

5. ЗДУД организират провеждане на приравнителни изпити, ако съществуват различия в 

учебните планове, в съответствие с  Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 

6. ЗДАСД осигурява предоставянето на съответните учебници, ако ученикът е I – VII клас. 

 

 

Приложение №19 

СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І, ІІ и ІІІ КЛАС  

В І СУ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

 

Основание: чл. 9, ал.7 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 

Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати 

от обучението, е: 

„Отличен“ – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В 

знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 

успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага 

самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са 

целенасочени и водят до краен резултат; 
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„Много добър“ – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 

учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. 

Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира 

придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а 

нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна 

неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън 

рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен; 

„Добър“ – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми. Демонстрира знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати 

ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати 

ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат 

неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат; 

„Среден“ – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. 

В знанията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. 

Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. 

Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг 

алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и 

рядко водят до краен резултат; 

„Незадоволителен“ – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „среден“. 

Със заповед на директора, след решение на педагогическия съвет, се определя система от 

символи на качествените показатели. 

При преместване на ученик, копие от заповедта се прилага към документацията. 

   

„Отличен“ Ученикът постига напълно очакваните резултати 

от учебните програми. В знанията няма пропуски. 

Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги 

използва успешно. Притежава необходимите 

компетентностите и може да ги прилага 

самостоятелно при решаване на учебни задачи в 

различни ситуации. Действията му са 

целенасочени и водят до краен резултат; 

 

„Много добър“ Ученикът постига с малки изключения очакваните 

резултати от учебните програми. В знанията има 

незначителни пропуски, които не са съществени. 

Усвоени са новите понятия и повечето от тях се 

използват правилно. Демонстрира придобитите 

компетентности при решаване на учебни задачи в 
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познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които 

не са изучавани в клас, макар това да става с 

известна неувереност. Действията му са 

целенасочени и водят до краен резултат, който 

извън рамките на изучените ситуации може да не е 

съвсем точен; 

„Добър“ Ученикът постига преобладаващата част от 

очакваните резултати от учебните програми. 

Демонстрира знания и умения с малки пропуски и 

успешно се справя в познати ситуации, но се 

нуждае от помощ при прилагането на знанията и 

уменията си в непознати ситуации. Усвоени са 

преобладаващата част от новите понятия. 

Действията му съдържат неточности, но в рамките 

на изученото водят до краен резултат; 

 

„Среден“ Ученикът постига само основните очаквани 

резултати от учебните програми. В знанията си той 

има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от 

новите понятия. Притежава малка част от 

компетентностите в съответствие с учебната 

програма. 

Може да ги прилага с пропуски и грешки в 

задоволителна степен в твърде ограничен кръг 

алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. 

Действията му съдържат недостатъци и рядко 

водят до краен резултат. 

 

 

 

 

„Незадоволителен“ Ученикът не постига очакваните резултати от 

учебните програми, заложени като прагова 

стойност за успешност и зададени чрез степента на 

позитивен измерител „среден“.     
 

Приложение №20 

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В  ПЪРВО СУ „СВЕТИ 

СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

 Чл.1.  Настоящата процедура регламентира реда за регистриране, разглеждане и 

произнасяне по постъпващи в Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище  

предложения, жалби и сигнали. 

Чл.2. Предложения, жалби  и сигнали се подават в писмен или устен вид. Всяко 

предложение, жалба и сигнал трябва да съдържа темата, по която се отправя искането, 

както и пълното име, адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените 

предложения, жалби и сигнали могат да се прилагат копия на документи, свързани с 

описаната тема. 

Чл.3. Не се разглеждат анонимни предложения, жалби и сигнали или такива, отнасящи се 

до нарушение, извършено преди повече от 1 година. 



 

127 

 

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

Чл.4. Писмените предложения, жалби и сигнали се описват в свободен текст и се подават 

лично в администрацията на училището / кабинет на техническия секретар/, по пощата на 

адрес: гр. Търговище, ул. „Капитан Данаджиев“ 22, по електронна поща на адрес 

contact@1su-tg.com или в кутията за сигнали, жалби и предложения. 

Чл.5. Подадените писмени предложения, жалби и сигнали се вписват от техническия 

секретар в Регистъра за подадени предложения, жалби и сигнали и в Дневника за 

входяща/изходяща кореспонденция на училището. Върху предложението, жалбата или 

сигнала се записва вх. № от Дневника за входяща кореспонденция на училището и 

поредния номер в Регистъра. Оригиналът на документа се поставя в класьора към 

регистъра, а копие - в класьора към входящо/изходяща кореспонденция. 

Чл.6. Регистърът съдържа пореден номер, входящ номер от Дневника за входяща 

кореспонденция, дата на подаване, име на подателя и адрес за кореспонденция, резюме на 

жалбата или сигнала, краен срок за отговор,  дата на изпращане на отговора до подателя, 

бележки. 

Чл.7. За подадени устно или по телефон предложения, жалби и сигнали се съставя 

Протокол /Приложение № 1/ от длъжностното лице, което ги е приело и се постъпва по 

реда на чл.5. 

Чл.8. Подадените предложения, жалби и сигнали се предоставят на директора  на 

училището за предварителен преглед на документите и определяне дали предметът на 

документа е от компетентността на училището. Ако преценката е, че документът не е в 

правомощията на училището, същият се препраща по компетентност на съответното 

ведомство, като писмено се уведомява жалбоподателя за предприетите действия. 

Чл.9. Процедурата за разглеждане на предложение, жалба или сигнал започва с резолюция 

на директора на училището и назначаване на комисия. 

Чл.10. За всеки конкретен случай директорът назначава комисия, като в състава и може да 

се включва и представител на непедагогическия персонал, при необходимост. 

Чл.11. Комисията за предложения, жалби и сигнали разглежда всяко постъпило 

предложение, жалба или сигнал и в 7-дневен срок  изготвя писмен доклад, който 

предоставя в администрацията на училището, заедно с всички събрани доказателства по 

случая. Когато за решението на конкретно предложение, жалба и сигнал е необходимо 

събиране на допълнителна информация по случая, което изисква повече технологично 

време, подателят се уведомява писмено, като се излагат съответните мотиви. 

Чл.12. Директорът се произнася по доклада на комисията  в седемдневен срок от 

предаването му с мотивирано решение. 

Чл.13. Техническият секретар изпращат до подателя решението на директора с писмо с 

обратна разписка. 

Чл.14. При постъпване на жалба или сигнал за дете в риск, директорът до 1 час подава 

доклад за ситуацията до ОЗД, ДАЗД, МВР и РУО – Търговище. 

mailto:contact@1su-tg.com
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Чл.15. Когато сигналът или жалбата бъдат уважени, незабавно се вземат мерки за 

отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което се уведомява 

подателя и другите заинтересовани лица. 

Чл.16. Производството по предложенията, жалбите и сигналите приключва с изпълнение 

на решението на директора. 

Чл.17. За всички предприети действия в хода на извършена проверка на жалба или сигнал, 

Комисията води преписка, в която се съхраняват изисканите обяснения, протоколи от 

проведени срещи и взети решения, както и доклада до директора.  

Приложения: 

1. Протокол за регистриране на устни, в т.ч.  подадени по телефон предложения, жалби и 

сигнали  

2. Регистър за предложения, жалби и сигнали. 
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 Приложение №1 

 

ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

 

Вх.№................................ 

......................................... 

 

ПРОТОКОЛ 

за регистриране на устни /в т.ч. по телефон/ предложения, жалби и сигнали 

в ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ   

 

 

№ Данни за 

подателя 

Съдържание на данни 

1 Име, презиме, 

фамилия 

 

2 Адрес за 

кореспонденция 

 

3 Телефон, факс  

4 Ел. адрес  

5 Описание на 

предложението, 

жалбата или 

сигнала 

 

6 Дата на 

приемане 

 

7 Час на 

приемане 

 

 

Приел: 

Длъжност:.......................................................................................... 

Име, фамилия:.................................................................................... 

Подпис:...................... 
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Приложение №2 

 

Регистър 

за подадени предложения, сигнали и жалби 

 

Пореден 

номер 

Входящ номер от 

Входящ дневник за 

кореспонденция 

Дата на 

подаване 

Име и 

адрес на 

подателя 

Резюме на 

жалбата 

или 

сигнала 

Краен 

срок за 

отговор 

Дата на 

изпращане 

на отговора 

Бележки  

        

        

        

        

 



 

Тел. Директор: 003596016-30-70       Зам.- директор:  003596016-23-92    
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Приложение №21 

ПРОЦЕДУРА 

за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на ученици, които срещат 

затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три последователни текущи 

оценки слаб (2) 

Осигуряването на обща подкрепа на ученик, който среща обучителни затруднения, индикирани 

чрез срочна оценка слаб (2) или три последователни оценки слаб(2) по даден учебен предмет, се 

осъществява в съответствие с чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование от 27.10.2017 г. 

1. При получаване на срочна оценка слаб (2) или на три последователни оценки слаб (2) по 

даден предмет, учителят по предмета, в тридневен срок, информира координатора на 

дейностите за  обща и допълнителна подкрепа. 

2. В срок до три дни от уведомяването по т.1 координаторът, в изпълнение на  чл.27, ал.5 от 

Наредбата, организира работна среща с учителя и ресорния заместник-директор по 

учебната дейност (ЗДУД), на която учителят и координаторът  определят потребностите 

от допълнително обучение за ученика. Координаторът попълва протокол – Приложение 

1. 

3. В срок от четири работни дни след срещата учителят изработва план за подкрепа на 

ученика, в който включва и график за провеждане на допълнителни учебни 

часове/консултации, които в съответствие с чл.27, ал.6, са до 10 часа. – Приложение 2.  

Учителят представя плана на  ресорният ЗДУД. 

4. Ресорният ЗДУД, в изпълнение на чл.27, ал.10 от Наредбата, изпраща плана по електронен 

път в платформата Школо на родителя, като в писмото посочва задължението на родителя 

да осигурява присъствието на ученика. За осигуряване на възможност за комуникация, в 

получателите на писмото ЗДУД  включва  и учителя, координатора, и класния 

ръководител. ЗДУД се обажда на родителя, ако същият не е отворил своевременно 

писмото. 

5. След приключване на общата подкрепа на ученика, учителят представя на координатора 

доклад за резултатите от нея – Приложение 3. 

6. Учителят своевременно въвежда информацията за дейностите за обща подкрепа и 

резултатите от нея в електронния дневник – план за подкрепа, доклад и др. 

7.  Координаторът следи спазването на сроковете, координира взаимодействието между 

страните и съхранява всички документи – протокол, план, писмо (разпечатка от 

платформата), доклад 

8. В зависимост от резултатите координаторът определя необходимостта от последващи 

действия за подкрепа и ги организира, ако такива са необходими. 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

за проведена среща по чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование от 27.10.2017 г. за 

превенция на обучителни затруднения на ученик, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) 

или три последователни оценки слаб(2) по даден учебен предмет 

 

На ………………………. г. се проведе среща на Боряна Ботева, координатор за обща и 

допълнителна подкрепа,  

……………………………………………………………………………………….., 

заместник-директор по учебната дейност и 

………………………………………………………………….………………………………, учител по 

……………………………………………………………………………. 

във връзка с необходимостта от оказване на обща подкрепа на 

…………………………………….…………………………………………………………, ученик от 

…………..клас, 

получил…………………………………………………………………..по……………………………

…………………………………………………………. 

След обсъждането на причините за образователните затруднения на ученика, индикирани със 

слаби оценки, координаторът възложи на 

………………………………………………………………………………………… 

да изготви план за подкрепа на ……..……………………………………….. ………. 

в срок до……………………………………………………… 

Присъствали на срещата: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………… 
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Приложение 2 

УТВЪРЖДАВАМ: 

………………………. 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР   

ПО УЧЕБНАТА ДЕНОСТ                                  

 

ПЛАН 

ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

за преодоляване на обучителни затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или 

три последователни оценки слаб(2) по даден учебен предмет 

 

 

I. Лични данни: 

Трите имена на ученика: ………………………………………………………….. 

Клас: ……….. 

Имена на родителя/настойника на ученика: ................................................................. 

II. Съдържание на плана: 

1. Учебен предмет, по който ученичката среща затруднения: …………………………  

2. Основание за организиране на обща подкрепа:………………………………………… 

....................................................................(получени последователни слаби оценки или за срока) 

3.  Конкретни дейности за преодоляване на затрудненията 

- Консултации по график, утвърден от ЗДУД – ………………… часа; 

- Работа в учебните часове - индивидуална работа, изработване на проекти, диференцирана 

домашна работа според възможностите на ученика.  

4. График за провеждане на консултации по учебния предмет:  

 

№ Урочна единица / Тема за работа Дата/ден на 

провеждане 

Брой 

часове 

Начален 

час 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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8.     

 

5. Други (посочва се средата на провеждане, начина и мястото на изпращане на проекти, 

домашни работи и др.)  

 

 

 

Изготвил: ………………………………………………….. 

учител по …………………………………………………. 

 

Приложение 3 

 

ДО 

БОРЯНА БОТЕВА 

КООРДИНАТОР ЗА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА 

 

ДОКЛАД 

От ………………………………………………………………………………….., 

учител по……………………………………………………………………………… 

Относно: Резултати от дейности за обща подкрепа на 

………………………………………………………………………………………………, 

 уч. от ……………………кл. 

 

Уважаема г-жо Ботева, 

В изпълнение на план за обща подкрепа на ………………………………………………………… 

бяха извършени следните дейности и постигнати следните резултати: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(описват се накратко диференцираните дейности в учебните часове, домашни задачи, проектни 

работи и други – качество на изпълнение; активност на ученика, постигнати резултати от 

учебната дейност) 

 

Дата:………………………………………………                        

Подпис:………………………………………………………… 
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Приложение №22 

                                                                                

ДО                                                                         РАЗРЕШАВАМ:………………………….          
ДИРЕКТОРА                                                      ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА 

НА I СУ                                                               ДИРЕКТОР НА I СУ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ 

„СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ 

ТЪРГОВИЩЕ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

      Във връзка с провеждането на ………………………………………………………. 

                                                                  /наименование на инициативата/ 

е необходимо да бъда ръководител на училищен отбор, който трябва да бъде на  

 

състезанието на ……………………..от…………до………..часа, което ще се проведе в  

                                    /дата/ 

……………………………………………………………………………………………… 

                              /наименование на спортен комплекс, населено място/ 

Поради това, моля да разрешите да бъда заместван/а от……………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

                                      /име, презиме, фамилия на заместника/ 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

за……час по………………………………………………. в ………….клас на ………..г. 

               /пореден час за деня, наименование на предмета, клас, дата/ 

 

Отсъстващ:……………………………………… 

                           /име, фамилия, подпис/ 

Заместващ:………………………………………     

                          /име, фамилия, подпис/  

 

гр. Търговище 

……………….г.    
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Приложение №23  

 

ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА 

МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Училищната политика за работа в Интернет има за цел да осигури и организира използването 

на образователния потенциал както на училищната мрежа, така и на глобалната мрежа, в 

съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на учениците. 

2. Основните принципи на училищната политика за работа в училищната мрежа и в Интернет 

са: 

2.1. Равен достъп на всички ученици до училищната мрежа; 

2.2. Защита на учениците и служителите на  Първо СУ от вредно или незаконно съдържание и 

информация като: кражба на лични данни и снимки, накърняване на личното достойнство 

и тормоз, порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна 

нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 

2.3. Зачитане и защита на личната неприкосновеност; 

2.4. Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение при 

сърфиране в мрежата; 

2.5. Сътрудничество между училището, родителите и компетентните органи; 

4. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само за образователни 

цели. 

5. Правилата за безопасна работа в Интернет, които учениците са задължени да спазват, се 

поставят на видно място във всеки компютърен кабинет. 

II. ПРАВОМОЩИЯ  

1. ДИРЕКТОРЪТ: 

1.1. Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на тези правила; 

1.2. Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до училищната мрежа и 

Интернет в съответствие с учебния план и възможностите на училището; 

1.3. Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния процес чрез 

училищната мрежа и Интернет, включително и в извънучебно време; 

1.4. Утвърждава график за работа на учениците в училищната мрежа и в Интернет извън 

редовните учебни занятия; 

1.5. Предварително одобрява материалите за публикуване в училищния сайт и официалната 

страница във Фейсбук и осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание в 

съответствие с принципите на училищната политика; 

1.6. Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в съответствие с 

нормативните изисквания. 

2. УЧИТЕЛИТЕ: 

2.1. Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в училищната 

мрежа и в Интернет.  

2.2. Използват възможностите на Интернет за обогатяване и разширяване на учебната 

дейност, като възлагат на учениците конкретни проучвания, предоставят списък с 

подходящи интернет адреси и др. 

2.3. Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата на учениците в 

училищната мрежа и в Интернет в учебно време. 
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2.4. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до незаконно 

съдържание в мрежата. 

2.5. Уведомяват незабавно директора на училището при нарушаване на правилата или при 

установяване на незаконно съдържание в мрежата. 

3. СИСТЕМНИЯТ АДМИНИСТРАТОР: 

3.1. Осигурява общата безопасност и работоспособност на мрежата. 

3.2. Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно 

съдържание в Интернет в съответствие с действащото законодателство на Република 

България. 

3.3. Извършва периодичен преглед на училищната мрежа за наличие на възможни заплахи и 

рискове за сигурността на учениците при работа в Интернет. 

3.4. Поддържа и актуализира училищната Интернет страница в съответствие с изискванията 

на училищната политика. 

3.5. Публикува в училищната Интернет страница само одобрени от директора материали. 

3.6. Уведомява незабавно директора на училището при нарушаване на правилата или при 

установяване на незаконно съдържание в мрежата. 

4. Учителите, директорът и системният администратор не носят отговорност, ако учениците 

случайно или преднамерено попаднат на вредно или незаконно съдържание в Интернет.  

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

1. Учениците имат право на: 

1.1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в Интернет, при спазване на  

училищната политика. 

1.2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график. 

1.3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице. 

1.4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в 

Интернет. 

1.5. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата. 

2. Учениците са длъжни да спазват следните: 

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В МРЕЖАТА: 

2.1. Използвайте училищната мрежа и Интернет само за образователни цели. Забранено е 

използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност. 

2.2. Нещата, които правите в Интернет не трябва да вредят на други хора или да противоречат 

на законите в страната.  

2.3. Не обиждайте и не наранявайте никого в мрежата. Уважавайте правата на другите и 

пазете  доброто име на училището. 

2.4. Не публикувайте снимки на други хора – близки, съученици или непознати без 

предварително да сте взели разрешение от тях за това. 

2.5. Забранено е използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща. 

2.6. Не разпространявайте невярна информация или информация, която може да 

дискредитира ваши познати или съученици в социалните мрежи и интернет 

пространството. 

2.7. Не изпращайте обидни или заплашителни съобщения в мрежата. 

2.8. Не се представяйте за друго лице в мрежата. 

2.9. Предпазвайте се и реагирайте в случай на онлайн тормоз. 
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2.10. Не предоставяйте лична информация за себе си и за своите родители като име, 

парола, адрес, домашен телефон, училище или месторабота и служебен телефон на 

родителите, без предварително разрешение от тях. 

2.11. Не изпращайте и не публикувайте ваши снимки или снимки на ваши близки, без 

предварително да сте обсъдили решението си  със своите родители.  

2.12. Не публикувайте снимки в мрежата, които могат да ви дискредитират.   

2.13. Ако публикувате ваши снимки във Фейсбук или други социални мрежи, ограничете 

достъпа до тях чрез настройки за поверителност. 

2.14. Не приемайте срещи с лица, с които сте се запознали в Интернет, без съгласието на 

вашите родители. Ако те одобрят срещата, нека тя да е на публично място и в 

присъствието на близки или приятели. 

2.15. Информирайте незабавно учител/родител/доверен възрастен, когато попаднете на 

материали в мрежата, които ви карат да се чувствате неудобно, или на материали с 

вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на насилие и 

тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др. 

2.16. Не изпращайте и не отговаряйте на съобщения, които са обидни, заплашващи или 

неприлични. Информирайте учител/родител/доверен възрастен за такива съобщения. 

2.17. Не отваряйте писма в електронната поща, получени от непознат подател. Те могат 

да съдържат вирус или друга програма, която да увреди вашия компютър. 

2.18. Внимавайте, когато разговаряте в чат. Често хората онлайн се представят за такива, 

каквито не са. 

2.19. Споделяйте с учител/родител/доверен възрастен за проблеми, възникнали в 

мрежата. Заедно подайте сигнал на safenet.bg, helpline@online.bg, тел. 124 123, ДАЗД на 

тел. 02/933 9050, Национална телефонна линия 080019100, на адрес: web112.net / blob.bg 

или в Районно управление по местоживеене, както и на http://www.cybercrime.bg/bg. 

2.20. Консултирайте се с родител /компетентен възрастен/учител преди да свалите или 

инсталирате нова програма/приложение на компютър, телефон, таблет. Не правете нищо, 

което може да увреди компютъра ви или чрез дадено действие да се разкрият данни за вас 

и семейството ви. 

2.21. Не изпращайте анонимни или верижни съобщения. 

2.22. Не извършвайте дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна 

мрежа или атакува други системи. 

2.23. Не използвайте нелицензиран софтуер, авторски материали без разрешение, както и 

не извършвайте всяка друга дейност, която нарушава авторски права. 

2.24. Използвайте настройките за безопасност на вашия бразуър и от социалните мрежи. 

2.25. Не сваляйте приложения, които изглеждат подозрителни или се намират на сайт, на 

който не можете да се доверите. 

2.26. Използвайте силни пароли. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

1. Родителите имат право: 

1.1. Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в мрежата. 

1.2. Да дават свои предложения в определянето на насоките и мерките за безопасно 

използване на Интернет в училище. 

1.3. Да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при 

работа в Интернет в училище и вкъщи. 

mailto:helpline@online.bg
http://www.cybercrime.bg/bg
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1.4. Да бъдат своевременно информирани и да участват съвместно с училищното ръководство 

при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилата от 

страна на техните деца. 

2. Родителите са длъжни да осигурят контрол и помощ на децата си при ползването на 

глобалната мрежа – социални мрежи, чатове, приложения и др. 

3. Родителите са длъжни да осигурят спазване на правилата за Интернет безопасност. Те са 

отговорни за поведението на своето дете в онлайн среда. 

4. В началото на всяка учебна година родителите се запознават с училищните правила за 

безопасна работа в училищната мрежа и в Интернет, което удостоверяват с подписа си. 

VI. ОТГОВОРНОСТ 

1. При нарушаване разпоредбите на тези правила, на учениците могат да се налагат санкции, 

предвидени в ЗПУО и Правилникa за дейността на училището. Училището и неговите 

служители, вкл. директор могат да окажат съдействие, но не носят отговорност при случайно 

или преднамерено нарушаване на тези вътрешни правила като частни случаи от ученици, 

служители, родители или външни за общността лица. 

2. Независимо от отговорността по т.1, при нарушения, които представляват престъпления, 

административни нарушения или причиняват имуществена вреда, се носи съответно 

наказателна, административна или гражданска отговорност. 

 

Приложение №24 

Правила за ползване на физкултурен комплекс 

 

 Закрита спортна база /физкултурен салон и актова зала/ - коридори, съблекални и салони 

Закритата база се ползва само при лоши метеорологични условия 

 

1. При влизане във физкултурния салон се дезинфекцират на поставената дезинфекционна 

станция на входа. 

2. Придвижването в закритата спортна база става при спазване на необходимата 

дистанция между класовете и под наблюдението на  учител. 

3. Под указание на учител влизат в съответната съблекалня. 

4. Един клас ползва само една съблекалня /момчета, момичета/ на етажа, където ще се 

осъществи учебния процес. 

5. След приключване на учебния час: 

-  се извършва дезинфекция на ползваните от класа уреди и пособия.  

- учениците измиват ръцете си и при напускане на закритата спортна база си 

дезинфекцират ръцете под наблюдението на учителя.   

- преподавателя напомня за поставянето на предпазните маски при влизане в сградата на 

училището. 

 

 Открита спортна база 
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При метеорологични условия позволяващи провеждане на учебните занятия на 

открито спазваме следния ред: 

 

1. Всеки клас използва различно игрище при спазване на необходимата дистанция. 

2. При провеждане на часа по ФВС по възможност се избягва физическия контакт между 

учениците и се спазва необходимата дистанция между тях. 

3. След приключване на учебния час учениците измиват ръцете си и при напускане на 

закритата спортна база си дезинфекцират ръцете под наблюдението на учителя. 

4. Ползването на сервизните помещения /баня, тоалетна/ по време на час се извършва с 

разрешението на преподавателя, като при влизане и излизане се извършва задължителна 

дезинфекция.  

5. След края на часа учениците се дезинфекцират на входа на училището.  

 

Приложение №25 

 

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ  

В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ I СУ„СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. 

ТЪРГОВИЩЕ 

 

1. Всеки, който учи или работи в  I СУ „Св. Седмочисленици“ има право безплатно да ползва 

услугите на училищната библиотека, след като се регистрира за  читател и му бъде 

издадена читателска карта. 

2. При първо посещение учениците са длъжни да се запознаят с Правилата и задълженията, 

които те поемат като читатели.  

3. Читателите имат право да заемат библиотечни документи за дома, както и да получават 

справки и информация за данни по дадено заглавие, сведения за определени събития и 

лица , библиографии за издирване на литература по интересуващи ги въпроси. 

4. Читателите могат да заемат за домашно ползване едновременно ограничен брой 

библиотечни документи, които се определят както следва:  

- Начален етап                           до 2 броя; 

- Прогимназиален етап           до 3 броя; 

- Гимназиален етап                   до 4 броя.  

5. Срокът за заемане за дома на библиотечните документи е 20 дни. Този срок може да бъде 

продължен по искане на читателя само , ако заетите библиотечни документи не се търсят в 

момента от други читатели. 

6. Читателите вписват заетите за дома библиотечни материали в читателската карта и се 

подписват, че са ги получили.  

7. При връщане на заетите библиотечни материали,  библиотекарят проверява физическото 

им състояние и ги отписва  от чителската карта, като се подписва срещу всеки върнат 

документ.  

8. Читателите не могат да заемат за дома скъпи и ценни библиотечни документи – архивни 

материали, старопечатни издания, справочни и периодични издания с научна стойност .  
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9. Читателите имат право да даряват книги или парични средства за обогатяване на 

библиотечния фонд. 

10.  Читателите са задължени: 

а/ Да се отнасят грижливо към библиотечното имущество, да  ползват внимателно 

библиотечните документи, да ги пазят чисти и сухи,  да не ги повреждат като  подчертават 

текста или пишат бележки, късат страници, илюстрации и други части от книжното тяло.  

б/Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им       и  ако 

забележат повреди да съобщят на библиотекаря.                  

в/ Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок.  

 г/ Да не нарушават начина на подреждане на библиотечните документи, както и приетата 

организация на обслужване.  

д/ Да не отстъпват на друг заетите библиотечни документи.  

е/ Да поправят вредите, причинени на заетите библиотечни документи през време на 

ползването им.  

 ж/ Да пазят тишина и ред, да не внасят храни и напитки в помещенията на библиотеката. 

11. Когато читателят повреди или не върне заетия библиотечен документ поради загубване, 

той трябва  да го  замени  с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго 

издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена заглавие  /по 

преценка на библиотекаря/. 

12.  При неспазване Правилата за обслужване, на потребителите на библиотеката се отнема 

правото да я ползват за определено време. 

13. При напускане на училището, всеки ученик трябва да представи обходен лист, че се е 

издължил на библиотеката.  

       Настоящите правила са изготвени въз основа на следните нормативни документи: Типовите 

правила за обслужване на   читателите  и Наредба №3/18.11.2014г за съхраняването, ползването 

и разпореждането с документи от   библиотечния фонд.  
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Приложение №26 

До Директора 

на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ 

гр. Търговище 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

във връзка с настъпили ограничения на родителски права 

 

 

Долуподписаният…………………………………………………………………………………. 

с постоянен адрес:………………………………………………………………………..……….. 

декларирам, че са налице влезли в сила следните ограничения на родителски права по отношение 

на детето ми  

………………………………………………………………………………………………………от……

…………….клас 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Прилагам: 

 Влязло в сила съдебно решение за упражняване на родителски права 

…………………………………………………………………………. 

 Влязло в сила съдебно определение за привременни мерки за упражняване на родителски 

права 

………………………………………………………………………….. 

 Влязло в сила съдебно решение за ограничаване на родителски права  

…………………………………………………………………………… 

 Влязло в сила съдебно решение за лишаване от родителски права 

……………………………………………………………………………. 

 Влезли в сила мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие 

…………………………………………………………………………… 

 Споразумение 

……………………………………………………………………………. 

 Друго 

…………………………………………………………………………… 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

Дата:                                                                           Декларатор:………………………………… 
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Приложение №27 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И ПРИДВИЖДАНЕ В КОРИДОРИТЕ И КЛАСНИТЕ 

СТАИ НА ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ТЪРГОВИЩЕ 

В УСЛОВИЯ НА COVID - 19 

 

1. Учениците от 1 и 4 клас влизат в сградата на училището през главния вход. 

2. Учениците от ПГ, 2 и 3 клас влизат в сградата на училището през входа откъм столовата. 

3. Движението по коридорите и стъпалата става само в дясно с цел разминаване на потоците. 

4. Ученици от прогимназиален и гимназиален етап не преминават по коридорите на втория и 

третия етаж, където са разположени класните стаи на учениците от начален етап. 

Изключение се допуска само за учениците, имащи учебни часове в стая 311. 

5. Придвижването на цели класове/големи групи ученици от ПГ и 1.-4. клас в сградата на 

училището, към физкултурния комплекс, столовата и актовата зала и обратно към 

основната сграда се осъществява организирано, под ръководството на класния 

ръководител, учителя  в ГЦОУД или друг педагогически специалист. 

 

6. Учениците от 5 до 12 клас, които имат първи час в кабинети: 

1. На първи етаж влизат през главния вход и продължават по коридора на етажа до 

съответния кабинет. 

2. На четвърти етаж влизат през главния вход, продължават по западното стълбище до 

четвърти етаж и по коридора достигат да съответния кабинет. 

3. На втори етаж влизат през входа откъм столовата, продължават по източното 

стълбище до втори етаж и съответния кабинет. 

4. На трети етаж влизат през входа откъм столовата, продължават по източното 

стълбище до трети етаж и съответния кабинет. 

 

7. Учениците от 5 до 12 клас напускат училище след последния учебен час, както следва: 

1. Учениците, чийто последен час е бил на четвъртия етаж – слизат по източното 

стълбище и напускат през главния вход. 

2. Учениците, чийто последен час е бил на третия етаж – слизат по западното 

стълбище и напускат през входа откъм столовата. 

3. Учениците, чийто последен час е бил на втория етаж – слизат по източното 

стълбище и напускат през входа откъм столовата. 

4. Учениците, чийто последен час е бил на първи етаж – напускат през главния вход. 

8. Режимът на влизане в и напускане на сградата на училището между началото и края на 

учебния ден от ученици се осъществява по гореописаната схема в зависимост от кабинета 

от който/към който излиза/влиза ученикът. 

9. При влизане в сградата на училището всеки ученик извършва първоначална дезинфекция 

като за целта използва поставените на входа на училището диспенсъри.  

10. В общите помещения задължително да се спазва дистанция между лицата от порядъка на 

1,5 метра. 

11. При ползване на санитарно – хигиенно помещение учениците задължително измиват 

ръцете си с топла вода в продължение на 30 секунди. 

12. Учениците са длъжни да имат осигурени: 

1. Лични дезинфектанти. 

2. Почистващи мокри и сухи кърпи. 
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13. По време на придвижването си в коридорите се забранява нарушаването на 1,5 метровата 

дистанция между лицата. 

14. След всяко излизане от санитарно – хигиенните помещения да се използват уредите за 

дезинфекция. 

15. В класните стаи учениците са длъжни: 

1. да сядат на едно и също работно място през цялата учебна година; 

2. да не ползват лични предмети и помагала на друг ученик; 

3. да не разменят и споделят храни и напитки помежду си. 

16. Учениците от 5 до 12 клас не използват шкафчетата в коридорите. 

17. При придвижване в общите части на училището учениците да се движат спокойно, без да 

бягат. 

Всички ученици, работещи и пребиваващи в училище трябва да спазват 

противоепидемичните правила, заложени в този План, както и актуалните към 

съответния момент Заповеди на МОН, на Министерство на здравеопазването, РЗИ 

Търговище и Областния координационен щаб. 

 


