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ПРОЕКТ 

 

 

ПРАВИЛНИК  
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” 
 

 

 

Глава І  

Общи положения 

 
Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на 

обучение и възпитание в училището , конкретизира правата и задълженията на учителите и 

учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование. 

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно 

зачитане и уважение на човешката личност.  

 

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, учителите, учениците и техните родители, както 

и за всички други лица, които се намират на територията на училището.   

 

 

 Глава ІІ  

Определения и статут 

 
Чл. 3. ОУ „Христо Ботев” е институция в системата на училищното образование, в която се 

обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и 

етап и за придобиване на основно образование. 

 

Чл. 4. (1) ОУ „Христо Ботев” осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията 

и в съответствие с нормативните актове, като: 

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната; 

2. урежда устройството и дейността си с настоящия правилник в съответствие със Закона 

за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове по прилагането 

му; 

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено 

образование; 

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната 

идентичност и култура, както и други отличителни знаци; 

5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейността 

му. 

(2) Автономията на училището включва и правото самостоятелно да избира и съставя свои 

учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на 

учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, 

предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование.  
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(3) Принципът на автономията не може да се нарушава чрез осъществяване на политическа 

дейност. 

 

Чл. 4а. В ОУ „Христо Ботев“ не се допуска налагането на идеологически, политически или 

религиозни доктрини и се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. 
 

 
Чл. 5. ОУ „Христо Ботев” е юридическо лице. 

  

Чл. 6. Наименованието училището се  изписва на български книжовен език. 

 

Чл. 7.  (1) Седалището на училището е в село Дорково. 

   (2) Официалният адрес на училището е: с. Дорково, ул. „Христо Ботев” №1 

   (3) Булстатът на училището е: 000342324 

Чл. 8. (1) ОУ „Христо Ботев” притежава обикновен собствен печат и печат с изображение на 

държавния герб. 

 (2) Печатът с изображение на държавния герб се полага върху следните документи: 

1. свидетелство за основно образование; 

2. дубликат на свидетелство за основно образование. 

 

 

Глава ІІІ  

Вид на институцията 
 

Чл. 9. (1) ОУ „Христо Ботев” е  общинско училище. 

           (2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, 

разпореждане и управление от директора.  

 

Чл. 10. Според вида на подготовката училището е неспециализирано. 

 

Чл. 11. Според степента на образование училището е основно (I - VII клас включително); 

 

 

Глава ІV  

Вид на училищната подготовка 

 

Чл. 12. Според съдържанието си училищната подготовка в ОУ „Христо Ботев” е 

общообразователна, разширена и допълнителна. 

 

Чл. 13. Общообразователната подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от 

министъра на образованието и науката, по съответните учебни предмети за 

съответния клас. 

 

Чл. 14. (1) Съдържанието на разширената подготовка по съответните учебни предмети за 

съответния клас, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

    (2) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка, се определят с 

училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището. 

 

Чл. 15. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на 

учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. 



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

подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от 

учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове. 

 

 

 

Глава V  

Учебен план 

 
Чл. 16. (1) Въз основа на съответния рамков или типов учебен план ОУ „Христо Ботев” 

разработва училищен учебен план 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. 

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със 

заповед на директора, като не може да се променя през учебната година. 

 

Чл. 17. (1) 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. 

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

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

    (3) 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. 

 

Чл. 18. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за 

учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за: 

1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна и/или 

комбинирана форма на обучение; 

2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма на обучение. 

(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора и 

изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието. 

(3) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година. 

(4) Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по един 

или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план. 

(5) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребности 

може да съдържа само част от учебните предмети, определени в училищния учебен план. 

(6) За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за 

личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от 

директора на училището. 

 

Чл. 19. (1) Учениците завършват определен клас по училищния учебен план, по който са 

започнали да се обучават в ОУ „Христо Ботев”. 

(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава. 

 

 

Глава VІ 

Организация на учебното време 



 

Чл. 20. (1) Организацията на учебния ден в ОУ „Христо Ботев” е полудневна и целодневна. 

              (2) Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебни часа, провеждани 

по седмичното разписание, и почивките между тях. 

             (3) Полудневната организация на учебния ден се осъществява преди обяд. 

             (4) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV 

клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при желание на родителите и съобразно 

възможностите на училището. 

   (5) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна и 

комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен 

план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по 

интереси. 

 

Чл. 21. (1) Учебният ден в ОУ „Христо Ботев” включва учебните часове и почивките между тях. 

    (2) Началото и краят на учебния ден се определя със заповед на директора на училището 

преди началото на всяка учебна година. 

 

Чл. 22. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 

1. тридесет и пет минути - в I и II клас; 

2. четиридесет минути - в III– IV клас; 

3. четиридесет и пет минути - в V – VІI клас; 

(2) Продължителността на учебния час по ал. 1, т. 1 - 3 се отнася и за часа на класа и за часа 

за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 (3) Продължителността на учебния час е тридесет и пет минути за ученици със специални 

образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план. 
(4) Когато повече от 30% от учениците от I до VII клас са включени в целодневна 

организация на учебния ден, продължителността на учебния час по ал. 1, т. 3 може да е 40 

минути. 

 

Чл. 23. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час 

по чл. 22, ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. 

    (2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и 

продължителността на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по 

организиран отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден. 

   (3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на 

регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася 

намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците. 

   (4)  В случаите по  ал. 1 продължителността на почивките между учебните часове е 5 

минути. 
 

 

Чл. 24. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. 

    (2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с 

продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. 

    (3) Директорът на училището осигурява за учениците от І и ІІ клас една почивка от 25 

минути (голямо междучасие), а за учениците от ІІІ до VІІ клас – 20 минути. 

     (4) Началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките между тях, 

както и продължителността на дейностите при целодневна организация на учебния ден определят 

дневното разписание на училището и се оповестяват на електронната страница на училището. 
 

Чл. 25. (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 изискванията на министъра на 

здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 

дни преди началото на всеки учебен срок. 

    (3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и 

часа на класа. 

    (4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичното разписание извън броя на 

задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или 

групите и спортната база в училището. 

 

Чл. 26. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи 

различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове, при спазване 

на седмичния брой 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. 

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

определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в 

учебния ден. 

   (3) Временните размествания в седмичното разписание се поставят на информационните 

табла в училище. 
 

Чл. 27. (1) Съобразно очакваните резултати от обучението 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 от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за 

туризма.  

(2) Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за 

дейността на училището, а провеждането им се контролира от директора.  

        (3) За провеждане на организирано посещение на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции се изисква информирано съгласие на 

родителите/настойниците на учениците. 
        (4) За всяко организирано посещение на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в 

обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от 

наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, всеки ръководител представя предварителна 

информация в писмен вид за нейното провеждане на директора, която задължително съдържа и 

информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците. 

        (5) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от 

представяне на информацията по ал. 4 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено 

становище от директора. 

        (6) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други 

институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на 

училището по реда и начина, определени в ал. 3-5. 

 

 

Чл. 28. (1)  Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III 

включително задължително се използват за проектни и творчески дейности, които се реализират в 

учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни и творчески дейности може да се 



планират като последователни в рамките на една учебна седмица или в отделни непоследователни 

учебни дни. 

 

(2) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в системата на 

предучилищното и 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 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 - не повече от 5 учебни дни за 

паралелка.  

 

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

пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчисляват 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 с обща цена. 

(4) Туристическите пътувания по ал. 2 през учебно време се планират и с образователни и 

възпитателни цели и задачи. В зависимост от конкретната цел на пътуването училището включва 

в тях поне две от следните дейности: 

 

1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти;  

 

2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, историческо 

или екологично значение; 

 

3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за кариерно 

ориентиране;  

 

4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране и/или 

уроци за практическа дейност в конкретна работна среда;  

 

5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни инициативи 

съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР. 

 
Чл. 28а. (1) 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. 

 

(2) Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при 

синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава: 

1. двадесет минути – в началния етап; 

 

2. тридесет минути – в прогимназиалния етап; 
 

(3) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните 

учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание. 

 

(4) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове 

следват утвърденото седмично разписание. 

 

(5) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът оповестява на 

електронната страница на училището график за дистанционните учебни часове и за текущата 

обратна връзка и оценяването. 



 
 

Чл. 29. 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. (1) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна и 

комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен 

план, дейности по самоподготовка, по 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. 
             (3) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и ред, 

определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от 

родителите до 1 септември. 

   (4) След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи 

за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой, определен с ДОС за 

финансиране на институциите. 

            (5) Във връзка с провеждането на целодневна организация на учебния ден в срок до 15 

септември педагогическият съвет на училището приема и директорът утвърждава седмичния и 

дневния брой часове за групите за всяка от дейностите от целодневната организация на учебния 

ден и съчетаването им в седмичното разписание с учебните часове от училищния учебен план. 

   (6) За всяка група може да бъде определен различен седмичен и дневен брой часове за 

дейностите по ал. 1 и различен вариант на съчетаване с учебните часове от училищния учебен 

план.  
           (7) Седмичният и дневният брой на часовете за дейностите по чл. 30, ал. 1, както и 

вариантът на съчетаване с учебните часове от училищния учебен план за групата се съобразяват с 

особеностите на организацията на процеса на обучение, желанията на родителите и 

възможностите и спецификата на училището за постигане целите на целодневната организация 

съгласно чл. 30, ал. 2. 

 

Чл. 31. (1) При разпределянето и съчетаването в седмичното разписание на учебните часове от 

училищния учебен план с дейностите по чл. 30, ал. 1 може да се прилагат следните варианти: 

 

1. провеждане в самостоятелен блок преди обяд или след обяд на учебните часове от 

училищния учебен план и съответно след обяд или преди обяд на дейностите по самоподготовка, 

по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси; 

 

2. провеждане в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния учебен 

план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по 

интереси. 

 

                (2) В част от часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

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

допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

        (3) При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 30, ал. 3 

ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една или две от 

дейностите по чл. 30, ал. 1 в определени дни. 
 



Чл. 32. (1) Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

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

съответствие с чл. 22, ал. 1. 

               (2) Когато в групите по ал. 1 участват ученици от І и/или ІІ клас, продължителността на 

учебния час е 35 минути. 

 

Чл. 33. (1) Броят и последователността на часовете по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и за занимания по интереси се определят дневно и съобразно възрастовите 

особености на учениците. 

 

(2) Дейностите по ал. 1 се разпределят от 2 до 6 часа дневно и включват най-малко две 

дейности от целодневната организация на учебния ден. 

 

(3) Разпределението на броя на часовете за дейностите по чл. 30, ал. 1 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. 

 

(4) В случаите на промяна по ал. 3 е допустимо преразпределение на учениците в групи 

съобразно техните потребности и интереси.  

 

(5) Промените по ал. 3 се правят с разрешение на директора на училището по инициатива от 

екипа, работещ с учениците, като се създава организация определеният по чл. 30, ал. 5 седмичен 

брой часове по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за занимания по 

интереси да се изпълни в рамките на един месец. 
 

 

Чл. 34. (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 на 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. 35. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 

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

преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание; 

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 си; 

7. консултации с учители по различни учебни предмети. 

   (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. 

     (4) При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят на 

групата се съобразява с индивидуалните характеристики на децата по отношение на стила на 

възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите. 
 



Чл. 36. (1) Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден включват 

дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се организират съгласно 

изискванията на Наредбата за приобщаващото образование. 

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

за занимания по интереси за съответната година съгласно чл. 21д от Наредбата за приобщаващото 

образование. 

 

Глава VІІ 

Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности 
 

Чл. 37. (1) Педагогическият съвет на ОУ „Христо Ботев” 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 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 за съответната учебна 

година 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. 38. (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в 

часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях. 

              (2) Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с 

медицинска експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане 

или експертиза за трайно намалената работоспособност. 

              (3) Въз основа на представените медицински документи директорът определя със заповед 

учениците, освободени по здравословни причини от учебните часове по спортни дейности и от 

часовете по учебния предмет физическо възпитание и спорт и срока за освобождаване. 

              (4) В заповедта по ал. 3 се посочва какво ще правят учениците във времето, определено за 

тези часове. 

             (5) Директорът уведомява родителите на учениците писмено за обстоятелствата по ал. 4. 

 

 

Глава VІІІ 

Организационни форми 

 
Чл. 39. (1) Училищното обучение в ОУ „Христо Ботев” се осъществява в дневна форма. 

             (2) Освен в дневна форма  ОУ „Христо Ботев” може да организира обучение в 

индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма.  

             (3) Формите на обучение по ал. 2 се приемат от педагогическия съвет преди началото на 

всяка учебна година. 

 



Чл. 40. (1) Ученикът има право да избира формата на обучение при условията на чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО. 

             (2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта 

за съответния клас; 

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни 

години; 

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни 

години; 

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО; 

6. ученик със специални образователни потребности. 

  (3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година 

ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на 

училището. 

  (4) За записване на ученик в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на 

обучение директорът на училището издава заповед. 

 

Чл. 41. (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна или в комбинирана 

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, самостоятелна или в комбинирана форма на обучение; 

2. от комбинирана в дневна форма на обучение; 

3. от индивидуална към дневна и комбинирана форма на обучение. 

(3) Извън случаите по ал. (2) промяната на формата на обучение се разрешава от началника 

на регионалното управление на образованието по подадено заявление от 

родителя/настойника или по искане на директора на училището. 

 

Чл. 42. (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 включват и дейностите по целодневна организация на 

учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

 

Чл. 43. (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 

здравето, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 

последователни учебни дни; 

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

обучението си за един или повече класове; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. ученици със 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 организира разработването на индивидуален учебен план и 

график на учебните часове и ги утвърждава. 



 (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, а в случаите по ал. 2, т. 4 - и в център за подкрепа за 

личностно разтие. 

 

Чл. 44. (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 училищен учебен план за паралелка, 

избран от ученика. 

(4) За записване в самостоятелна форма на обучение учениците подават заявление до 

директора на училището преди началото на всяка учебна година. 

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в три сесии, 

както следва: 

1. редовна сесия – м. І – ІІ  

2. първа сесия – ІV - V 

3. втора сесия – VІ - VІІ 

            (6) Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки 

учебен срок. 

            (7) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 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 на организацията и начина 

на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях.  

            (8) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една учебна 

година два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния 

учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на 

обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

 

Чл. 45. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 

дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или 

индивидуалния учебен план. 

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

1. ученик със специални образователни потребности; 

2. ученик с изявени дарби; 

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в ОУ „Христо Ботев”, 

при условие, че в училището не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди 

преместването си; 



4. ученик в VІІ клас, преместен в ОУ „Христо Ботев”, при условие, че в училището не се 

изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди 

преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок. 

(3) При комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 3 и т. 4 вместо чуждия език 

или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния 

учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния 

предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си. 

 

 

Глава ІX 

Обучение от разстояние в електронна среда 

 
Чл. 45а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в ОУ 

„Христо Ботев“ 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, индивидуална и 

комбинирана форма на обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в 

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 ОУ „Христо Ботев“, 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 средства, 

обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се 

осъществява и за ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана 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 и след разрешение на 

началника на регионалното управление на образованието. 

 

(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се осъществява от ОУ 

„Христо Ботев“.  

 



(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 4 се осъществява от ОУ „Христо 

Ботев“, а при невъзможност – от друго училище, което предлага такова обучение, или от училище, 

което отговаря на изискванията на чл. 113 от ЗПУО и е включено в списък, утвърден със заповед 

на министъра на образованието и науката. Конкретното училище, което ще извърши обучението, 

се определя от началника на регионалното управление на образованието. 

 

(7) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия 

за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен – те се 

осигуряват от родителите му. 

 
 

Чл. 45б. (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

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

 

(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност – несинхронно. 

 

(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове 

включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика. 

 

(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни 

часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици. 

 

(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото 

оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в 

електронна среда индивидуално или в група.  

 

Чл. 45в. За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът на ОУ 

„Христо Ботев“:  

 

1. предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за работа от 

разстояние в електронна среда; 

 

2. определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг подходящ вариант 

на обучение в зависимост от възможностите на училището и техническата и технологичната 

обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните умения на учениците; 

 

3. избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система за обучение и 

взаимодействие с всички участници в образователния процес, приложенията, които ще се 

използват по класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на паралелките на по-

малки групи;  

 

4. организира обезпечаването на учителите с технически средства за провеждането на 

обучение от разстояние в електронна среда; 

 

5. създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко 

паралелки да се обучават едновременно от друг учител;  

 

6. проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически 

специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;  

 

7. съвместно с педагогическия специалист по даден учебен предмет създава организация, 



когато няма друга възможност и при обективна необходимост някои от темите по съответния 

предмет да се вземат присъствено при запазване на общия брой часове.  

 

Чл. 45г. (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 45а, ал. 3 и ал. 4, 

т. 1 и 2 ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО подава заявление до директора на ОУ 

„Христо Ботев“. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за 

провеждане на обучението и медицински документ. 

 

(2) При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна среда 

директорът информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на 

заявлението или в същия срок изпраща документите на началника на РУО за проучване на 

възможностите друго училище да осигури обучението.  

 

(3) Началникът на РУО информира родителя не по-късно от 3 работни дни от датата на 

подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението от друго училище. 

 

(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на ОУ 

„Христо Ботев“, издава заповед.  

 

Чл. 45д. (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 45а, ал. 4, т. 3 

ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, подава заявление чрез директора на училището 

до началника на регионалното управление на образованието. Към заявлението се прилага 

декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението. 

 

(2) В деня на подаването на документите по ал. 1 директорът на ОУ „Христо Ботев“ ги 

изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на 

ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е 

обучавал в ОУ „Христо Ботев“.  

 

(3) Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от 

разстояние в електронна среда за ученика по чл. 45а, ал. 4, т. 3 въз основа на информация за 

успеха, отсъствията и ангажираността на ученика за предходната учебна година и до момента и 

уведомява родителя и директора на ОУ „Христо Ботев“, в срок 3 работни дни от датата на 

подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението.  

 

(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на ОУ 

„Христо Ботев“, издава заповед.  

 

Чл. 45е. С декларацията по чл. 45г, ал. 1 и чл. 45д, ал. 1 родителят се задължава: 

1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в 

обучението; 

 

2. да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението му от 

разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;  

 

3. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда;  

 

4. да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по 

уважителни причини; 



 

5. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на 

навици за самостоятелно учене. 

 

Чл. 45ж. (1) Обучението от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 45а, ал. 3 и 4 

започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 45г, ал. 1 и чл. 45д, ал. 1 при 

възможност да се осигури и при писмено съгласие на родителя за организацията на обучението от 

разстояние в електронна среда, която ОУ „Христо Ботев“ и/или училището, определено по реда на 

чл. 45а, ал. 6, могат да осигурят по учебните предмети от училищния учебен план. 

 

(2) Когато е подадено заявление по чл. 45г, ал. 1 и чл. 45д, ал. 1, до решаване на въпроса за 

преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава 

присъствените учебни занятия в училището, а ОУ „Христо Ботев“, му осигурява обща подкрепа от 

разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети. 

 

(3) Обучението по чл. 45а, ал. 3 и 4 се прекратява: 

 

1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 

 

2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не 

е бил ангажиран с процеса на обучение; 

 

3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по чл. 45г, ал. 1 и по чл. 45д, ал. 1 

задължения. 

 

(4) Обучението по чл. 45а, ал. 3 и 4 спира за периода на обучение от разстояние в електронна 

среда на паралелката, в която ученикът е записан, в случаите по чл. 45а, ал. 1 и 2, като за този 

период ученикът се обучава с паралелката си. 

 

Чл. 45з. (1) Когато ученик по чл. 45а, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда от 

ОУ „Христо Ботев“, училището осъществява дистанционните учебни часове, текущата обратна 

връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план, а 

при възможност – и по раздел В. 

 

(2) Когато ученик по чл. 45а, ал. 4 се обучава от разстояние синхронно в електронна среда от 

училище, определено по реда на чл. 45а, ал. 6, училището осъществява обучението по учебните 

предмети от раздел А.  

 

(3) Когато ученик по чл. 45а, ал. 4 се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда 

от училище, определено по реда на чл. 45а, ал. 6, училището осигурява наблюдение на уроци по 

учебните предмети от раздел А, а взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на 

ученика се осъществяват от учители в ОУ „Христо Ботев“.  

 

(4) Когато ученик по чл. 45а, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда от училище, 

определено по реда на чл. 45а, ал. 6, обучението на ученика по учебните предмети от раздел Б, а 

при възможност – и по раздел В, се осъществява от учители в ОУ „Христо Ботев“.  

 

(5) В случаите по ал. 3 и 4 взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на 

ученика се осъществяват синхронно от учители в ОУ „Христо Ботев“, но не по-малко от 10 

учебни часа месечно, разпределени между предметите в зависимост от дела им в училищния 

учебен план. 



 

(6) В случаите по ал. 3 и 4 ОУ „Христо Ботев“ и училището, определено по реда на чл. 45а, 

ал. 6, си взаимодействат при водеща роля на второто училище за създаване на оптимални условия 

за обучение на ученика. 

 

Чл. 45и. Документът за завършен клас, етап или степен на образование се издава от ОУ 

„Христо Ботев“, въз основа на резултатите от обучението, независимо дали обучението е 

осъществено от самото училище, или от друго училище, определено по реда на чл. 45а, ал. 6, като 

за целта обучаващото училище осигурява достъп на ОУ „Христо Ботев“, до информацията за 

отсъствията, текущите, срочните и годишните им оценки не по-късно от 5 дни от края на първия и 

втория учебен срок. 

 

 
 

 

Глава Х 

Планиране и осъществяване на училищния прием 

 
Чл. 46. С училищният план-прием ОУ „Христо Ботев” определя за всяка предстояща учебна 

година: 
1. броя на паралелките в І клас; 
2. броя на местата, в паралелките в І клас  

3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях; 

4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден. 

 

 

 

Чл. 47. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на 

учениците в населеното място. 

 
 

Чл. 48. (1) Училищният план-прием за всяка предстояща учебна година се утвърждава със заповед 

на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет 

страницата на училището.  

            (2) Директорът до 10 април информира началника на регионалното управление на 

образование и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна 

година. 

 
 

 
 

 

 

Чл. 49. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна 

комисия, която приема заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на 

учениците. 

      (2) При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от 

удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на училището, ако 

детето е било включено в задължително предучилищно образование. 
 

                                                                     (3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок 

до началото на учебната година. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Чл. 50. Приемане на ученици в І клас над максимално определения в училищния план-прием брой 

места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното управление на 

образование по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на 

учебната година при спазване на разпоредбите на държавния образователен стандарт за 

финансиране на институциите и държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие. 

 

 

 
 

 
 

 



 

Чл. 51.  (1) Община Ракитово изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, 

които следва да постъпят в I клас, и го изпращат в срок до 31 януари в училището. 

                      (2) В срок до 15 септември ОУ „Христо Ботев” изпраща в община Ракитово сведение 

за децата, записани в I клас. 

 

 

 
 

Глава ХI 

Преместване на ученици 

 
Чл. 52. Учениците може да се преместват, както следва: 

1. от I до VI клас през цялата учебна година; 
2. от VII, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок. 
3. в особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на 

образованието, премествания от VII клас извън сроковете по т. 2 може да се извършват, 

като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването. 

 

 
Чл. 53. (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 ЗПУО до 

директора на приемащото училище; 

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

пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на 

училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1. 

        (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. 

(3) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за 

предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е 

обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на 

образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното 

управление на образованието информира началника на регионалното управление на 

образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества. 

   (4) Началникът на РУО контролира и подпомага методически директора на приемащото 

училище за продължаване на мерките за предотвратяване на отпадането на преместения ученик 

поради отсъствия по неуважителни причини. 

           (5) 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. 

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

училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

 

Чл. 54. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото 

училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества. 

 

 

 

Глава ХIІ 



Видове оценяване.  

Оценяване в процеса на училищното обучение 

 
Чл. 55. (1) Оценяването в ОУ „Христо Ботев” се осъществява: 

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

(2)  В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 
1. вътрешно - когато оценяващ е обучаващият учител; 
2. външно - когато оценяващи са комисия или лица, различни от обучаващия 

учител.  
(3)  В зависимост от обхвата си оценяването може да е: 

1. национално - обхваща ученици от един клас в цялата страна; 
2. регионално - обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области; 
3. училищно - обхваща ученици от един клас в рамките на ОУ „Христо Ботев”. 

           (4)  В зависимост от организацията може да е: 
1. групово - обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 
2. индивидуално - за отделен ученик. 

 
Чл. 56. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 
           (2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а 

изпитите - в процеса на училищното обучение, както и при завършване на началния етап и 

основната степен на образование. 
           (3) Изпитите, които се провеждат  в процеса на училищното обучение в ОУ „Христо 

Ботев” са: 
1. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 
2. за промяна на оценката.  

 (4)  Изпитите при завършване на клас, етап и степен на образование са: 
1. изпити   за   установяване    на   постигнатите   резултати   от   обучението   и 

съответствието им с компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет 

за определен клас; 
2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и 

съответствието им с компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка за определен етап от степента на образование; 

 
Чл. 57. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се 

поставят, са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2). 

       (2) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ клас се изразяват само с 

количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 1. 

        (3) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, 

се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена 

основна степен на образование, се прилага следната скала:  

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;  

2. отличен 5,67 се приравнява на 47 точки  

3. отличен 5,50 се приравнява на 44 точки  

4. много добър 5,33 се приравнява на 41 точки  

5. много добър 5 се приравнява на 39 точки;  

6. много добър 4,67 се приравнява на 36 точки  

7. много добър 4,50 се приравнява на 32 точки  

8. добър 4,33 се приравнява на 29 точки  

9. добър 4 се приравнява на 26 точки;  



10.добър 3,67 се приравнява на 23 точки  

11. добър 3,50 се приравнява на 20 точки  

12.среден 3,33 се приравнява на 17 точки  

13.среден 3 се приравнява на 15 точки.“ 

        (4) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас се 

поставят оценки само с качествен показател. 
        (5) В случаите по ал. 4 системата от качествени показатели се определя със заповед на 

директора на училището след решение на педагогическия съвет. 
        (6) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: 

"постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения". 
       (7) Когато се установи, че учениците по ал. 5 са постигнали изискванията на 

учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка по 

ал. 1 и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този 

учебен предмет се преустановява. 

 
Чл. 58. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел 

установяване на постигнатите резултати от обучението на учениците по учебен предмет 

или модул от общообразователната и разширената подготовка и поставяне на текущи, срочни и 

годишни оценки.  

                  (2) При завършване на етап на образование се формират и окончателни оценки по 

учебните предмети. 

                  (3)  Изпитните материали и конкретните правила за оценяване за текущите 

изпитвания се подготвят от преподаващия учител с цел установяване на постигнатите 

резултати, определени с годишното тематично разпределение върху отделна тема или 

комплекс от теми. 

                  (4)  Изпитните материали и конкретните правила за оценяване на изпитите по чл. 55, ал. 

3 се изготвят с цел установяване на постигнатите резултати, определени с учебната програма по 

учебния предмет за определен клас, и се утвърждават от директора на училището. 

 

Чл. 59. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория 

учебен срок. 

             (2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се 

установява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са 

изучавали през предходната година в задължителните учебни часове. 

             (3) Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на 

дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им. 

            (4) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които 

не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо изпитване 

за установяване на изходното ниво на учениците. 

 

Чл. 60. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за 

всеки учебен срок е: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;     

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с 4 и повече учебни часа седмично.      

       (2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва 

текущото изпитване по чл. 58, ал. 2.  



 

Чл. 61. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според 

обхвата - индивидуални и групови. 

               (2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците 

се поставят текущи оценки. 

               (3) При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно 

оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания - писмено. 

Чл. 62. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на 

индивидуално поставени задачи или въпроси. 

               (2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори 

на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се 

извършват за не повече от един учебен час. 

               (3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически 

дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание. 

 

Чл. 63. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на 

групово поставени задачи или въпроси. 

            (2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на 

групово поставени задачи или въпроси. 

             (3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в 

екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание. 

             (4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик. 

 

Чл. 64. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите 

резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното 

съдържание по учебния предмет. 

             (2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. 

 

Чл. 65. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите 

резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. 

              (2) Класна работа се провежда при обучение за придобиване на общообразователна 

подготовка по:  

            1. български език и литература и по математика в прогимназиалния етап  

              (3) Класната работа се провежда за един учебен час. 

              (4) Класната работа по български език и литература се провежда в два слети учебни часа. 

 

Чл. 66. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и 

се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за подпис от родителя. 

              (2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, 

като в срок до една седмица след провеждането им уведомява учениците за направените изводи.  

              (3) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година. 

 

Чл. 67. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване 

на следните изисквания:  

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една 

контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица могат да се провеждат две класни работи;  

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

     (2) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по 

съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след 

началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището. 



     (3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, 

а класните ръководители - родителите. 

 

Чл. 68. (1) Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика 

върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през учебния 

срок за придобиване на общообразователната и разширената подготовка. 

                 (2) По учебните предмети, изучавани в I - IІІ клас не се формира срочна оценка.    

                 (3) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на 

ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които оценяването е 

с качествените оценки по чл. 57, ал. 5. 

              (4) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва сериозни 

пропуски и необходимост от подкрепа, или срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет се 

организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден от 

директора на училището. 

              (5) Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по 

чл. 60, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет в 

съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на 

срочна оценка по чл. 56, ал. 3, т. 1. 

             (6)    В случаите по ал. 5, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на 

изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да 

бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на 

втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния 

предмет или модул не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по 

съответния учебен предмет или модул.           

             (6) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на 

освобождаването не позволява осъщестяването на минималния задължителен брой текущи 

изпитвания по чл. 60, ал. 1. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се 

записва “освободен”. 

             (7) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два 

учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 

 

Чл. 69. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, като 

се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през 

учебната година за придобиване на общообразователната и разширената подготовка, и при 

вземане предвид на срочните оценки. 

              (2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от 

сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

              (3) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми 

на ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които 

оценяването е с качествените оценки по чл. 57, ал. 5 

               (4) За резултатите от обучението:  

1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 

показател;  

2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен 

показател; 

3. от IV до VІI клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател.    

               (5) Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания 

по чл. 60, ал. 1 за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за 

определяне на срочна оценка по чл. 56, ал. 3, т. 1. 



                  (6) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този 

случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва “освободен”. 

              (7) Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, 

освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка 

за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван. 

 

Чл. 70. (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната 

програма съотношение между текущите оценки от устните писмените и практическите 

изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния 

процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа 

по проекти).    

                 (2) Срочните и годишните оценки на учениците от ІV до VІІ клас се формират с точност 

до цяло число. 

 

Чл. 71. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна 

училищна документация. 

                   (2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са: 

1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

  

2. до една седмица след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените 

изпитвания;  

3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки. 

 

Чл. 72. (1) Окончателна оценка се поставя при 

1. завършване на начален етап на основно образование; 

2. завършване на прогимназиален етап на основно образование; 
 

           (2) Окончателни са и оценките, получени при изпитите по чл. 56, ал. 4. 

           (3)  Окончателните оценки по ал. 2 не може да се променят. 

           (4) Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап и за 

придобита степен на образование. 

 

Чл. 73. (1) Окончателните оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален етап на 

основно образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас. 

              (2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния 

предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, при завършване на начален 

етап на основно образование не се поставя окончателна оценка по учебния предмет. В този случай 

срещу учебния предмет в задължителната училищна документация се записва “освободен”.  

              (3) Окончателните оценки по ал. 1 се записват в удостоверението за завършен начален 

етап на основно образование, в т.ч. и оценките, които са слаб (2).    

 

Чл. 74. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на 

прогимназиален етап на основно образование се формират с точност до 0,01 като 

средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в класовете от 

прогимназиалния етап.  

                 (2) Окончателните оценки при завършване на прогимназиален етап на основно 

образование по учебен предмет, който се изучава само в един клас от прогимназиалния етап, са 

годишните оценки по предмета за съответния клас. 

                 (3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт в случаите по чл. 68, ал. 6, когато ученикът е освободен и през двата срока на всички 



класове от прогимназиалния етап и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете от 

етапа.     

                 (4) Наред с окончателните оценки по ал. 1 в свидетелството за основно 

образование се вписват и годишните оценки по учебните предмети, изучавани в 

задължителните и в избираемите учебни часове от училищния учебен план в V, VI и VII 

клас. 

 

Чл. 75. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. 

за оценяване на резултатите от обучението на учениците  се провежда в края на ІV клас.  

 

              (2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците националното външно оценяване в края на 

началния етап на основната образователна степен има за цел и измерване на степента на 

постигане на отделни ключови компетентности в областта на българския език и на математиката, 

придобити в класовете от етапа. 

              (3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети 

български език и литература и математика и се провеждат под формата на тест. 

              (4) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката със 

заповед може да определи и други учебни предмети извън посочените в ал. 3, по които да се 

проведе национално външно оценяване по ал. 1. В заповедта се определя и форматът на теста. 

               (5) Тестът по български език и литература включва диктовка, текст за четене с разбиране 

и задачи към него – с избираем отговор и със свободен отговор. 

               (6) Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен 

отговор. 

       (7) (В сила от учебната 2022 – 2023 г. - ДВ, бр. 77 от 2020 г.)  Изпитите при националното 

външно оценяване по ал. 1 може да се провеждат и под формата на тестове, които интегрират 

няколко учебни предмета, но задължително включват посочените в ал. 3. 

       (8) В случаите по ал. 7 преди началото на учебната година министърът на образованието 

и науката със заповед определя учебните предмети, които ще участват интегрирано в 

националното външно оценяване за съответната година, както и формата на конкретния тест. 

      (9) Когато тестът по ал. 7 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното 

външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън компетентностите в 

областта на българския език, съответно – на математиката, придобити в класовете от етапа, за 

всяка от задачите се определя основният учебен предмет, към която ще се отнесе резултатът. 

             (10) Ученици със СОП, които са интегрирани в ОУ „Христо Ботев” и се обучават по 

индивидуални учебни програми, полагат изпитите по ал. 3 по преценка на училищния екип за 

подкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя (настойника, попечителя, 

представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили 

международна закрила). 

    (11) На национални външни оценявания по чл. 47, ал. 1 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците по тяхно желание може да участват и 

учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение. 

 

   (12) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 3 или съответно по ал. 7 се записва в 

точки, с точност до 0,01, които се приравняват към оценките по чл. 57, ал. 1, като максималният 

брой точки на всеки от изпитите е 100. 

 

Чл. 76. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от 

1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците се провежда в края на VII 

клас. 

 



(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците националното външно оценяване в края на 

прогимназиалния етап на основната степен на образование има за цел и измерване на степента на 

постигане на отделни ключови компетентности в областта на българския език и на математиката, 

придобити в класовете от етапа. 

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети 

български език и литература и математика и се провеждат под формата на тест. 

(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по 

учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез което се измерва 

степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния чужд език. 

(5) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката със 

заповед може да определи и други учебни предмети извън посочените в ал. 3 и 4, по които да се 

проведе национално външно оценяване по ал. 1. В заповедта се определя и форматът на теста. 

(6) Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с 

кратък свободен отговор, както и създаване на текст.  

(7) Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор. 

(8) Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен 

отговор, както и създаване на текст. 

(9) (В сила от учебната 2022 – 2023 г. - ДВ, бр. 77 от 2020 г.)  Изпитите при националното 

външно оценяване по ал. 1 може да се провеждат и под формата на тестове, които интегрират 

няколко учебни предмета, но задължително включват посочените в ал. 3. 

 

(10) В случаите по ал. 9 преди началото на учебната година министърът на образованието и 

науката със заповед определя учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното 

външно оценяване за съответната година, както и формата на конкретния тест. 

 

(11) Когато тестът по ал. 9 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното външно 

оценяване се измерват и други ключови компетентности извън компетентностите в областта на 

българския език, съответно – на математиката, придобити в класовете от етапа, за всяка от 

задачите се определя основният учебен предмет, към която ще се отнесе резултатът. 

 

(12) Ученици със СОП, които са интегрирани в ОУ „Христо Ботев” и се обучават по 

индивидуални учебни програми, полагат изпитите по ал. 3 по преценка на училищния екип за 

подкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя (настойника, попечителя, 

представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили 

международна закрила). 

(13) На национални външни оценявания по чл. 47, ал. 1 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците по тяхно желание може да участват и 

учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение. 

(14) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 6 и 7 или съответно по ал. 9, както и на 

изпита по ал. 8, в случай че е положен, се записва в точки, с точност до 0,01, като максималният 

брой точки на всеки от изпитите е 100.  

 

Чл. 77. (1) Оценките по чл. 55а, ал. 8 се записват в удостоверението за начален етап на 

основно образование. 

(2) Оценките по чл. 55б, ал. 10 се записват в свидетелството за основно образование. По 

учебния предмет чужд език, в случай че е положен изпит, се записва и постигнатото ниво в 

съответствие с Общата европейска езикова рамка. 

 

Чл. 78. (1) Резултатите от всяко национално външно оценяване се анализират на училищно, 

регионално и национално равнище. 



(2) Информацията за резултатите от националното външно оценяване на училищно, 

регионално и национално равнище се визуализира чрез информационна система във вид, който е 

удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики на съответното равнище. 

(3) Информационната система по ал. 2 дава възможност ОУ „Христо Ботев” да генерира 

следните данни: средните резултати на училището от националното външно оценяване, средните 

резултати за областта, средните резултати за страната, представяне на средните резултати на 

учениците по пол.  

(4) Училището оповестява публично данните по ал. 3. 

(5) Анализът на резултатите на училището от националното външно оценяване е инструмент 

за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение, както и за планиране на 

необходимата подкрепа, която ще доведе до повишаване на резултатите на учениците. 

 

Чл. 79. (1) При провеждане на националните външни оценявания може да се извършва 

видеоконтрол като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и 

обективно провеждане на изпитите.  

        (2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на училищно ниво имат длъжностни 

лица, определени със заповед на директора на училището.  

        (3) Във връзка с осъществяване на видеоконтрол върху провеждането на националните 

външни оценявания в училището се поставят информационни табели за оповестяване на факта за 

видеонаблюдение.  

        (4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите технически и 

организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за видеонаблюдение лични 

данни.  

        (5) Директорът на училището, осигурява необходимите технически средства и 

инфраструктура за видеонаблюдението на местата за подготовка и за провеждане на изпити и 

предоставя онлайн достъп по защитен канал до тях на определените по ал. 2 длъжностни лица от 

регионалното управление на образованието и от министерството на образоването и науката. 

        (6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис от всяка зала в 

училището се изпраща в електронно видеохранилище при спазване на нормативните изисквания 

за защита на личните данни. Записите се съхраняват в електронното видеохранилище за срок от 2 

месеца от провеждането на националното външно оценяване, след което се унищожават 

автоматично.  

        (7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електронното видеохранилище и не по-

късно от 2 месеца от деня на провеждане на изпита, комисия определена със заповед на директора 

унищожава информацията, за което съставя протокол.  

        (8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на оправомощени лица 

с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за законосъобразното и обективното 

провеждане на националното външно оценяване. 

 

 

 Глава ХІIІ 

Основни права и задължения на учениците 

 
Чл. 80. (1) Учениците имат следните права: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 
3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 
4. да получават библиотечно-информационно обслужване; 
5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията си; 



6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия; 
8. да участват в проектни дейности; 
9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 

за факултативните учебни часове; 
10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на 

въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план; 
11. да получават съдействие от училището и от органите на местното 

самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както 

и при участие в живота на общността; 
12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

              (2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището 

чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с 

правилника на училището по предложение на учениците. 

 

Чл. 81. Учениците имат следните задължения: 

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 

развитие на добрите традиции; 

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и 

психическо насилие; 

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

наркотични вещества; 

5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 

6. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 

7. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти 

ученическата си книжка и бележника за кореспонденция; 

8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 

9. да спазват правилника за дейността на училището; 

10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

учебните часове; 

11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове. 

12. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

ученици и на добрите нрави; 

13. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, плитки 

панталони, големи деколтета, тежък грим, непочистени обувки и екстравагантни прически; 

14. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни 

прически и непочистени обувки; 

15. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и 

при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми; 

16. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия; 

17. да спазват указанията на охраната, както при нормална, така и при извънредна 

обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителя от охраната строго 

официални отношения; 

18. да заемат мястото си в класните стаи или кабинети и да се подготвят за работа след 

биенето на първия звънец;  

19.да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на директора 

при отсъствие на учител; 

20. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през 

междучасията; 



21. да спазват нормите и правилата за ползване на откритата спортна площадка и 

физкултурния салон; 

22. да бъдат с подходяща спортна екипировка за часовете по физическо възпитание и спорт 

и допълнителния   учебен   час   за   организиране   и   провеждане   на спортни дейности.  

23. да пазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди училищно 

имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването й в тридневен срок от датата на 

констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено 

увреждане на ученика се налага и наказание; 

24. да бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на Закона за 

закрила на детето; 

25. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови 

материали като свои; 

26. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения; 

27. да изхвърлят отпадъците на определените за това места; 

28. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, 

както и по цялото движимо и недвижимо имущество; 

29. да не повреждат контакти и електрически ключове. 

 
Чл. 82. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните 

случаи: 

 

1. По медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след 

връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение. 

 

2. Поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като 

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при 

представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на 

дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя. 

 

3. До 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от 

родителя до класния ръководител преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, 

родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава 

заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

  

 

4. До 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на 

училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се 

описват причините за отсъствието. 

В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят 

уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението 

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

заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини. 
 

   (2) При отсъствие на ученика по уважителни причини по т. 1 - 2, родителят (настойникът) е 

длъжен незабавно да уведоми класния ръководител за причините и продължителността на 

отсъствието от училище. 

   (3) Ако отсъствията са допуснати вследствие на здравословни причини и е трудно да се 

прогнозира продължителността на отсъствието от училище, родителят (настойникът) е 

длъжен периодично да информира класния ръководител за здравословното състояние на 

ученика. 



(4) Документите по чл. 76, ал. 1, т. 2 се представят от родителя (настойника) до 3 дни след 

завръщането на ученика в училище. 

 

Чл. 83. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

 

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а 

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

 

(3) Допуснатите закъснения и отсъствия се отбелязват ежедневно (за всеки учебен час) в 

дневника на класа от преподаващите учители.  

 

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

причина по чл. 76, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по 

имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините 

за отсъствието. 

        (5) След приключване на съответната седмица класният ръководител е длъжен да оформи 

отсъствията като извинени и/или неизвинени, да ги сумира и пренесе в дневника на паралелката за 

следващата седмица. 

        (6) След оформяне на отсъствията за съответния месец, класният ръководител предоставя до 

2 число на месеца следващ отчетения информацията за допуснатите извинени и неизвинени 

отсъствия на директора на училището. 

        (7) До 5 число на месеца следващ отчетения информацията за допуснатите извинени и 

неизвинени отсъствия се въвежда от директора на училището или назначен със заповед служител 

в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 

образование (НЕИСПУО). 

        (8) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки 

учебен срок се вписват в ученическата книжка на ученика от класният ръководител. 

 

Чл. 84. (1) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по 

учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото 

натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за 

освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с 

медицински документ.  

(2) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт 

ученик в случаите по ал. 1, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и 

присъствието в учебния час. 

(3) В случаите по ал. 1, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната 

година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а 

директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на 

уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на 

родителя на ученика. 

 

 

Чл. 85. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на 

срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по 

предложение на Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване на 

знанията и уменията за учебния срок или за учебната година. 

   (2) Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за първия срок или за 

годината. 

 

Чл. 86. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 



             (2) Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премества в друго училище; 

2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни 

причини за период, по-дълъг от два месеца. 

3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи 

съответните изпити в три поредни сесии. 

              (3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява община Ракитово, РУО - Пазарджик и органите за закрила на 

детето. 

 

 

Глава ХІV 

Санкции на учениците 

 
Чл. 87. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и 

училищното образование, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и в Правилника 

за дейността на училището, може да се налагат следните санкции: 

 
1. „Забележка” – за: 

а) допуснати 5 неизвинени отсъствия; 

б) внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите; 

в) системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

г) регистрирани над 3 забележки в ученическата книжка относно несериозно поведение и 

отношение в процеса на обучение; 

д) противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 

е) поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна 

цел; 

ж) пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, 

игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.  

 

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище” – за: 

а) допуснати 10 неизвинени отсъствия; 

б) възпрепятстване на учебния процес; 

в) употреба на алкохол. 

 

3. „Предупреждение за преместване в друго училище” – за; 
а) допуснати 15 неизвинени отсъствия; 

б) увреждане на училищната материално-техническа база и/или на учебната документация; 

в) системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; 

г) умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители 

в училището; 

д) употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището; 

е) прояви на физическо и психическо насилие; 

ж) разпространяването на наркотични вещества в училището; 

з) установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за 

първо провинение; 

и) при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение. 

й) при кражба на пари, лични вещи или документи, собственост на ученици, учители или 

други служители в училището – за първо провинение 

 

4. „Преместване в друго училище” - за; 



   а) повече от 15 неизвинени отсъствия; 

б) системно нарушаване на Правилника за дейността на училището; 

в) употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; 

г) упражняване на физическо или психическо насилие; 

д) унищожаване на училищно имущество; 

е) установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за 

второ провинение; 

ж) ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение. 

з) при кражба на пари, лични вещи или документи, собственост на ученици, учители или 

други служители в училището – за второ провинение 

 
5. „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” - за. 

а) повече от 15 неизвинени отсъствия; 

б) други тежки нарушения.  

 
             (2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 

отстрани до края на учебния час. 

             (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в 

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

             (4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на 

ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение. 

  (5) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на 

ученика от учебни часове с уведомително писмо. 

  (6) За ученик с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване 

на проблемното поведение. 

 

Чл. 88. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му 

поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178, 

ал. 1, т. 12 ЗПУО. 

 

(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от координатора по чл. 7 

съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя. 

 

 

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на 

ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от 

отпадане, класният ръководител осъществява връзката и сътрудничеството между училището, 

семейството и обкръжението на учениците. 

 

Чл. 89.  (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от 

родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички 

действия лично, но със съгласието на родителя си. 

 

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, 

той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с 

училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, 

с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както 

и на адрес и контакти на лицето. 

 



(3) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 2, както и в случаите, 

когато родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът 

на училището сигнализира дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на ученика за 

предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

 

 
Чл. 90. (1) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се 

прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

 

              (2) Мерките по чл. 81, 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) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

 

Чл. 91. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 81, ал. 1. 

Мерките по чл. 81, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 81, 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. 81, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

 

Чл. 94. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или съответното 

лице по чл. 81 б, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на 

налагане на санкция "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго 

училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" – и 

съответните териториални структури за закрила на детето. 

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията по 

чл. 81 б, ал. 1 и чл. 86 а, ал. 2, при които родителят или определеното лице по чл. 81 б, ал. 2 може 

да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по пощата 

или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на 

лицето по чл. 81 б, ал. 2. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя или 

лицето по чл. 81 б, ал. 2 електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие 

от електронния запис за това. 
 

Чл. 95. (1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице 

задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник 

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. 

 

(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 81 б, ал. 2, има право да присъства на 

изслушването и да изрази мнение. 

 

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, 

съответно на родителя или лицето по чл. 81 б, ал. 2, 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. 

 

(4) 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. 

 

(5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 199, ал. 2 или 3 ЗПУО се 

определя лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният ръководител или учител, 

който преподава на ученика. 
 

Чл. 96. В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният ръководител 

и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора съответната 

санкция. 

 

Чл. 97. Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител на 

ученика. 

 

Чл. 98. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава при спазване на разпоредбите на чл. 

205 ЗПУО. 

 

       (2) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за 

преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините 

те да не дадат резултат. 
 

Чл. 99. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на 

класния ръководител или от решението на ПС. 

             (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 й на ученика и на родителя му, а 

заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на 

регионалното управление на образованието. 

            (4) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК. 
 

Чл. 100. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция 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 „Отстраняване от час“  по чл. 81, 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. 101. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени. 

              (2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика. 

 

 

Глава ХV 

Права и задължения на педагогическите специалисти 
 

Чл. 102. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

7. да дават мнения и предложения за развитието на училището; 
8. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения. 

     (2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните 

образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други 

дейности, организирани от ОУ „Христо Ботев”; 

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното 

образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 

4. да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; 

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

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

общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочват към форми за 

допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на учениците 

при зачитане на тяхното право да вземат решения; 
6. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на ОУ „Христо Ботев” и специфичните потребности на 

учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им; 

7. да участват в класирането на проектите на учебници по съответните учебни предмети и при 

избора на учебници, по които ще се провежда обучението; 

8. да участват в работата на Педагогическия съвет; 

9. да изпълняват решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на 

образованието; 

10. да попълват редовно и своевременно задължителната училищна документация. 

11. да вписват ежедневно в дневниците на паралелките действително взетите часове и 

конкретните теми на уроците; 

12. да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъстват от учебни часове за 

осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове;  

13. да уведомяват предварително директора при провеждане на занятия с ученици, извън 

училището; 

14. да не ползват мобилни телефони по време на учебните часове; 



15. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него при 

провеждане на дейности, в които участват ученици; 

16. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

учители и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да 

допринасят за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

17. да познават и спазват Етичния кодекс на ОУ «Христо Ботев»; 

18. да не внасят в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

19. да не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, 

етническа принадлежност и религия; 

20. да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не 

накърняват личното им достойнство; 

21. чрез директора да уведомяват незабавно общинската служба за социално подпомагане за 

ученици, нуждаещи се от закрила;  

22. да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна 

дейност с учениците и колегите си в училище; 

23. да изготвят годишни тематични разпределения на учебния материал по предметите, които 

ще преподават;  

24. да планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на 

обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за 

придобиване на общообразователната, разширена или на допълнителна подготовка 

подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план. 

25. да дават консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 

26. да работят за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на 

училището; 

27.  да опазват и използват по предназначение учебно-техническите средства. 

28. да използват целесъобразно и практично съответните ресурси, необходими за провеждане 

на учебните дейности;  

29. в срок до три работни дни преди провеждане на съответното изпитване да предоставят за 

размножаване на определените със заповед на директора длъжностни лица изпитните 

материали, придружени от подписано от директора разрешение за определяне на броя 

на копията;   

30. да изискват от учениците да поддържат чистотата в учебните стаи, коридори, училищния 

двор и да опазват УМБ; 

31. да дежурят по график, утвърден със заповед на директора, като започват да изпълняват 

задълженията си 20 минути преди началото на учебните часовете и приключват 

дежурството си след последния учебен час за деня; 

32. да предприемат необходимите мерки за опазване на реда в училището и извън случаите на 

дежурство при извънредни и непредвидени обстоятелства; 

33. да докладват на директора за станали нарушения, счупвания, липси и други нередности. 

 

Чл. 103. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на 

учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и 

своевременно да информира родителите им; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема 

превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учениците от класа; 

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и 

когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този 

правилник; 



5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с 

ученика; 

6. да организира и провежда родителски срещи; 

7. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и 

провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 

8. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците 

от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 

9. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 

10. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа; 

11. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа; 

12. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния 

учебен план; 

13. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за 

опазване на училищното имущество; 

 (2) В началото на учебната година класният ръководител провежда родителска среща във 

връзка с провеждане на задължителните инструктажи по БДП и спазването на правилата за 

осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

(3) Класният ръководител предоставя по подходящ начин информация на родителите 

относно графика за приемното време на учителите в училище. 

      (4) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в 

друго удобно за двете страни време. 

      (5) Учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи. 

      (6) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 

административните органи и обществеността. 
      (7) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти и главният 

счетоводител в ОУ „Христо Ботев” имат право на представително облекло за всяка календарна 

година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и 

науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се 

осигуряват от бюджета на училището. 

      (8) Педагогическите специалисти, които работят в ОУ „Христо Ботев”, имат право на 

възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до 

местоработата и обратно или за наем по месторабота при условия и по ред, определени в 

наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на 

финансите. 

      (9) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които 

през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 

специалист в ОУ „Христо Ботев”, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 

3 от Кодекса на труда – в размер на 11 брутни работни заплати. 

      (10) За учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с 

решение на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна 

лекарска комисия (НЕЛК), минималните норми преподавателска работа, определени в 

Приложение 1 към чл. 4, ал. 11 от Наредба №4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, 

се намаляват с осем часа годишно, доколкото съответстват с конкретните предписания на 

здравните органи. 

 

Чл. 104. (1) Освен в случаите, определени в Закона за предучилищното и училищното 

образование, педагогическите специалисти в ОУ „Христо Ботев” не могат да извършват срещу 

заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 от същия закон, на 

ученици, с които работят в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците, 

включително със средства от училищното настоятелство. 

                (2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на 

изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял 



ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името 

и за сметка на учениците. 

                (3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година всеки педагогически 

специалист подава пред директора писмена декларация относно обстоятелството дали срещу 

заплащане от името и за сметка на учениците през предходната учебна година е извършвал 

обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 на ученици и че това не са били 

ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период. 

                (4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава 

декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане 

от тях или от родителите им. 

                (5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на 

декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите 

специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 

Чл. 104а. (1) Педагогическите специалисти в ОУ „Христо Ботев“ при изпълнение на своите 

функции са политически неутрални и не могат да налагат идеологически и политически 

убеждения. 

 

Глава ХVI 

Награди на учениците и учителите 

 
Чл. 105. (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна 

област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на 

училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с: 
1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. книги или други предметни награди; 

3. похвална грамота; 

(2) Педагогическият съвет предлага на директора за награждаване ученици, за които са 

постъпили мотивирани предложения от класния ръководител.  

 

Чл. 106. За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в 

състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва: 

- с книги и други предметни награди; 

- с грамота; 

 

 

 

Глава ХVIІ 

Права и задължения на родителите 
 

Чл. 107. Родителите имат право: 

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата 

им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към 

общността; 

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите 

специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

3. да се запознаят с УУП; 

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

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

училището по въпроси, свързани с образованието; 

6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището; 



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

8. да участват в родителските срещи. 

 

Чл. 108. (1) Родителите са длъжни: 

1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като 

своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето; 

2. да предоставят информация за здравословното състояние на детето и за проведени 

медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския 

специалист в здравния кабинет в училището; 

3. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното 

образование в първи клас; 

4. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, 

успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 

5. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от 

страна на детето; 

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

изграждането на умения за учене през целия живот; 

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

8. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 

известяването от класния ръководител; 

9. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 

осъществяването на дейности по закрила на детето.  

     (2) В случай че родителите не осигуряват присъствието на учениците, директорът на 

училището писмено уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на 

ученика. 

 (3) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да 

гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

      

 

 
Глава ХVІIІ 

Управление и организация на процеса на обучение и възпитание 
 

Чл. 109.  (1) Орган за управление на училището е директорът.  

  (2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.  

   

Чл. 110. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на 

основни педагогически въпроси в училището: 

1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към 

нея план за действие и финансиране; 

2. приема Правилника за дейността на училището; 

3. приема УУП; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за ИФО; 

7. мерки за повишаване на 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 учениците 

от уязвими групи;  

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 



11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в случаите, предвидени в ЗПУО и ПДУ; 

12. определя училищни символи, 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 с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение; 

16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване 

на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване 

на образователните резултати. 

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

училището 

 

Чл. 111. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане на 

дейността на училището.  

  (2) Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието 

му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми. 

  (3) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите. 

 

Чл. 112. (1) Съставът на Ученическия съвет на паралелка/класа се определя от учениците чрез 

явно гласуване всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на паралелката/класа: 

1. Участва при изработване на годишния план за часа на класа за отделната паралелка и 

координира разработването на плановете за часа на класа между паралелките в класа в интерес на 

развитието на всеки ученик и на паралелките като общност. 

            2. Организира провеждането на дейностите на паралелките. 

            3. Координира дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните изяви. 

            4. Организира и координира работата по проекти на паралелките, на класовете и на 

училището като общност. 

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

класните ръководители, училищното ръководство, педагогическия съвет и родителите. 

 (3) Председателят или заместник-председателя на Ученическия съвет на паралелката/класа 

е член на Ученическия съвет на училището. 

 (4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от паралелката/класа класният 

ръководител го съгласува с Ученическия съвет на паралелката/класа. Ако има различие, се внасят 

и двете предложения. 

 

Чл. 113. (1) Ученическият съвет на училището се състои от председателя или заместник-

председателя на всяка паралелка/клас и се ръководи от председател и заместник-председател, 

които се избират за срок от 1 (една) учебна година без ограничение в броя на мандатите. Изборът 

им се осъществява от членовете на Ученическия съвет на училището. 

(2) Ученическият съвет на училището: 

              1. Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището. 

              2. Прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините на 

упражняване на правата на учениците. 

           3. Мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи 

училищния живот и ученическата общност. 

            4. Участва в изработването на правилника на училището. 

5. Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и 

протичането на учебния процес или на извънкласните дейности. 



            6. Подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общоучилищните 

изяви. 

7. Работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното ръководство и 

родителите. 

         (3) Ученическият съвет на училището има право да предлага на училищното ръководство и 

Педагогическия съвет мерки за подобряване на образователно-възпитателен процес. 

         (4) По преценка на директора на училището председателят и заместник-председателят на 

Ученическия съвет на училището могат да участват в заседание на Педагогическия съвет при 

разглеждане на въпроси, свързани с поведението на учениците.  

 

 
Глава ХІX 

 Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд 
 

Чл. 114. (1) Учениците са длъжни: 

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена 

и противопожарна охрана; 

2. да се разписват в специални протоколи за инструктажа, с което удостоверяват, че са им 

известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги 

спазват; 

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт; 

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 

правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им 

указания в това направление; 

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 

7. да не сядат по первазите на прозорците в училището. 

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители; 

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни 

близки без предварително съгласие на родителите; 

4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол 

работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват 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.; 

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател; 

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи; 

7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят 

доброто име на училището. 

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване 

на околната среда, информационни технологии, технологии и предприемачество и ФВС да 

разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си. 

(4) Инструктажите се съхраняват от съответните учители и подлежат на контрол от 

директора. 

 

 
Глава ХХ 

 Финансиране и имущество 
 



Чл. 115. ОУ „Христо Ботев” се финансира чрез бюджета на община Ракитово със средства   

            от: 

1. държавния бюджет, въз основа на броя на учениците и на единен разходен стандарт за 

ученик, определен с акт на Министерския съвет. 

2. общинския бюджет 

3. собствени приходи 

4. инициативи на училищното настоятелство 

5. национални програми и проекти 

6. европейски фондове и програми 

7. други източници 

 
Чл. 116. ОУ „Христо Ботев” прилага системата на делегиран бюджет, която дава право на 

директора на училището: 

1. на второстепенен разпоредител с бюджет; 

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между 

дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 

3. да се разпорежда със средствата на училището; 

4. 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. 117. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и 

служителите в ОУ „Христо Ботев” тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището 

в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие. 

 

 

ГЛАВА ХХI 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 

    § 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет, с изключение на 

чл. 75, ал. 7-9 и чл. 76, ал. ал. 9-11, които влизат в сила от учебната 2022 – 2023 г. 

Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и 

служители в училището с правилника. 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника. 

§ 4. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Решение №2 от 

19.10.2020 г. (Протокол №3/19.10.2020 г.) 

 

 


