
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВЕЛИНГРАД 

ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА 

Глава I. Общн ноложения 

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

процеса на обучепие и възпитание в училището, конкретизира правата и задължепията па 

учителите п учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование. 

(2) Правилникът урежда отпошеппята в процеса па обучение и възпитаппе прп 

пълно зачитапе и уважение на човешката личност. 

Чл. 2. Правилпикът е задължителеп за директора, заместник-директорите, 

учителите, учепиците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се 

намират па територията па училпщето. 

Глава 11. Устройство и денноет 

Чл. 3. Училището издава свидетелство за основно образование и дпплома за 

средпо образование. 

Чл. 4. (1) Училището е общипско. 

(2) Общппата предоставя материалната база па училището за ползване, 

стопанисване, разпореждане и управление. 

Чл. 5. Училището се финансира от: 

1, средства по бюджета, разпределени по формула, утвърдена от кмета па 

общппата; 

2. собствени приходп от: 

адарения, съвместпп дейности и целевп средства; 

б. иппциативи на Училищното настоятелство; 

в. проектпо фппанспрапе; 

Чл. 6. Учебпо-възпптателпият процес се организира чрез диевпо обучеппе, което 

се осъществява в гранпците па устаповения учебен ден. 

Чл. 7. Сноред степепта на подготовката си учениците се организират в паралелки 

от I клас до XII клас. 

Чл. 8. За учебната 2016 / 2017 годппа график па учебнпя процес се определя 

съгласпо Заповед № РД 09-1168 / 19.08.2016 г. па Мпппстъра па образованието и пауката. 

Чл. 9. (1) Седмичпото разписание се съобразява с Паредба № 10 от 19.06.2014 г. за 

здравппте изисквания при изготвяпе п спазвапе па седмичните учебпп разписания. Той се 

утвърждава от директора на училището не но-късно от три дни преди заночване на всеки 

учебеп срок. Всяка паложителпа промяна в разппсанпето се утвърждава от РЗИ. 

(2) Времеппи размествания в седмичното разписание на часовете се извършват 

единствепо от ЗДУД при определени обстоятелства (отсъствия на учптелн норади 

болест, законово установен отпуск, нри аварийпи сптуацпп п др.) п се утвърждават със 

заповед иа директора. 

(3) Временпите размествалия в седмичпото разписание се поставят па 

ппформацпонните табла в учплище. 

Чл. 10. Продължителността па учебния час е: 

• 35 мнпути - за учеппците от 1 и 11 класове; 

• 40 мппути - за учениците от Ш и IV класове; 

• 45 минути - за учениците от V - XII класове. 



Чл. 11. (1) Обучепието ио общообразователни учебни предмети се осъществява 

чрез: 

1. задължителна подготовка и избираеми учебпи предмети, оргаиизирапи 

съобразно възможностите на училището и интересите иа учениците; 

2. общозадължителна подготовка н факултативни учебни часове; 

3. нрофилираща подготовка (задължителна и избираеми учебни часове) (за IX - 

ХИ класове). 

(2) Учплищппяг учебен илан се разработва за всяка учебна година. 

(3) Учебният план се съхранява пай-малко 50 годипи. 

(4) Учебните програми за разширена подготовка по общообразователните 

нредмети и по учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование, нредприемачеството, управлението на личните финанси и 

нрограмирането, защитата на родината, населението н околната среда, учебни нредмети, 

които формират национално самочувствие, натриотичен дух и родолюбие у децата и 

учениците, като разширяват п допълват съдържание, което нрисъства интегрирано в 

други учебни предмети, се утвърждават от директора на училището. 

Чл. 12. (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени 

и практически форми на изпитване, както и чрез тестове. 

(2) Контролът се осъществява текущо и нериодично, 

(3) Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на 

проверка, а нериодичният - от учителите, заместпик-директора, директора и екснертите 

от регионалното управление по образованието. 

(4) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на 

ученика по предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметични. 

(5) По учебните предмети, които се изучават с повече от един час седмично, се 

оформя срочпа оценка и се внася в съответпата документация. За учебните предмети, 

които се изучават по един час седмично, се оформя само годишна оценка. 

(6) Класни работи се нравят по предварително онределеп график по български 

език и литература, математика и чужди езици (в гпмпазиалеп етан). Учениците и 

родителите се уведомяват за тях нан-малко една седмица съответпо след първия и след 

втория срок. 

(7) Изнити се организират и провеждат със заповед на директора. Изпитът за 

нромяна на оценка (не новече от три предмета) се полага след завършване на 

образователната степен на обучение. При нолучена слаба оценка ученпкът се явява на 

понравителна сесия. Оценката е окончателна. Председателят на изпитната компсия 

обявява резултатите от изпита до края на работния ден и внася оценките в дневниците и 

личните картони на учениците, като се подписва собственоръчно в долния ляв ъгъл па 

страницата от дневника и личния картон на ученика. 

(8) При нреписване или установяване на опит за преписване па изпит работата се 

анулира с протокол от квесторите, йод който учепикът се нодписва. Ученикът няма нраво 

да се яви на втора дата в рамките на същата изпитна сесия. 

(9) Освеп ако в съответната учебна нрограма не е определено друго, 

минималният задължителен брой текущи изнитвания 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. трн текущи изпитвания яо 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, изучавапп по 

училищен учебеп план с 4 и повече учебии часа еедмично. 

Чл. 13. (1) Учепикът може да отсъства от училище ио уважителпи причини: 

1. при представяне на медицинско удостоверение, заверепо от родител 

и медицински специалист в училището или на документ от спортен клуб, в 

който членува, заверен от родител и директора; 

2. с уведомление от родител за срок до три дни в едпа учебна година; 

3. от директора ио молба на родител в срок до седем дни за една 

учебна година. 

(2) Документите по т. 1 от предходната алинея се нредставят в деня, когато 

ученикът идва па училище след отсъствието си. 

(3) Броят па извинените и на неизвинените отсъетвията на всеки ученик сс 

отбелязват ежедневно в дневника и сс напасят в ученическата книжка едип нът месечно 

от класния ръководител. 

(4) Освобождаване на ученика от физическо възпитапие и снорт се осъществява 

само с документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът 

уплътнява свободните часове с определена програма по предложение на учителя но 

физическо възпитание и снорт, която не застрашава здравословното му състояние. При 

неирисъствие на ученика в дневника се регистрира неизвинено отсъствие. 

(5) За учепик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне 

на срочна нли годишна оценка по един илн няколко учебни предмета, директорът на 

училището по предложение на Педагогическия съвет онределя със заповед условията и 

реда за оценяване на знанията в уменията за учебпия срок или за учебната година. 

Чл. 14. Преместване от един профил в друг се допуска при наличие на свободни 

места чрез нриравнителпи изпити по профилиращите предмети съобразно учебния плап 

на нрофила, за който се кандидатства, и се утвърждава със зановед на директора. 

Преместването се извършва ие по-късно от тридесет учебни дни нреди края на всеки 

учебен срок. 

Чл. 15. След завършване на клас или стенен на образование на учениците се 

издава документ. * 

Чл. 16. (1) Формите па обучепие в училището са: 

1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план; 

2. ипдивидуална; 

3. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се нодготвят само 

самостоятелно, съгласно училищпия учебен план. 

4. Дистанционпа форма. 

5. Комбинирана форма. 

(2) Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред 

комисия, онределена със зановед на директора на училището. Учениците в 

самостоятелна форма се явяват па изпити на редовна сесия от м. януари до м. февруари, 

па първа сесия - през м. март и м. анрил и м. май - на втора сесия. Учепиците могат да 

преминат в следващия клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния 

клас през съответната учебна година. По изключепие, когато здравословни/или други 

причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, той подава мотивирано 

искане до директора на училището. Със заповед на директора се определят дати за 

явяване на нзнита. 

(3) Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение н 

нремине в самостоятелна форма, продължава обучението си по учебпия нлан, но който е 
започнал. 



(4) Училището разработва ппдпвпдуалеп учебеп план за: 

- ученици в индивидуалпа форма на обучение; 

- ученици със СОП, които се обучават в дпевна, комбинирала илн дистанционна 

форма на обучение; 

- ученици с изявени дарби, които се обучават в дистанционна или в комбипнрапа 

форма. 

(5) Училището разработва ипдивидуален учебеп план за учебна година с 

изключение иа учепиците, които вземат два последователпи класа за едиа учебна година. 

Чл. 17. (1) Самостоятелпата форма включва самостоятелна подготовка и изнити 

за определяне па годишни оценки по учебппте предмети от училищпия учебен нлан. 

(2) Учениците, които се обучават в самостоятелпа форма но желание па 

родителите и пе постигат необходимите комнетептаости в съответпия клас, продължават 

обучението си в друга форма па обучение, препоръчала от екина за подкрепа за 

личностпо развитие. 

(3) При самостоятелпа форма на обучение се ирилага училищният учебеп план за 

дпевна илп вечерпа форма. 

Чл. 18. Педагогическата дейпост е осповпа деппост в училището. Участници в 

учебпо-възнитателния ироцес са учителите п учепиците. 

Глава III. Права и задължения иа педагогическите специалисти 

Чл. 19. (1) Педагогическите снециалисти нмат следните права: 

- да бъдат зачитани правата п достоппството им; 

- да определят методпте п средствата за провеждане па образователния процес 

съобразно припципите и целите, определени в Закопа за предучилищпото п училищпото 

образовапие; 

- да участват във формирапето па политпкпте за развитие на училището; 

- да получават нрофесионалпа подкрепа в процеса па изпълнение па служебпите 

си задължения; 

- да повишават квалификацията си; 

- да бъдат поощрявали и паграждавапи. 

(2) Педагогическите снециалисти имат следпите задължения: 

- да участват в класирапето на проектите па учебпици но съответпия учебен 

предмет и при избора па учебник, по който ще се провежда обучението; 

- да осъществяват обучение и възпитапие па учепиците в съответствие с ДОС; 

- да оназват живота и здравето па учепиците по време на образователпия процес 

и иа други дейпости, организирани от училището; 

- да зачитат нравата и достойнството на учепиците н да сътрудпичат и партпират 

със заинтересовалите страпи; 

- да получава информация от директора на училището, регионалпото управлепие 

по образовапието и Министерството на образованието и пауката отпоспо възможпостите 

за ноддържапе и повишаване па професпоналпата си квалификация; 

- да продължават образованието си и да повишават профееноналпата си 

квалификация с цел подобряване на качеството на образованието; 

- да дават мнения и нредложения за развитието на училището; 

- да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на 

служебните си задължепия. Размножаването па матерпали за теетове и изпитваппя па 

учеппците се извършва от длъжностно лице, определено от директора. 

- да уведомява в деня па отсъствието директора, когато се налага да отсъства от 

учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове; 



- да участва в работата на Педагогическия съвет; 

- да изнълнява нреднисаппята н преноръкнте на органите, осъществяващи 

методическа дейпост н контрол в системата на пародпата просвета; 

- да не ползва мобилен телефоп по време на учебен час; 

- да не пуши, да не впася и да пе употребява алкохол в училището, както н извън 

него нри провеждане на дейности, в които участват учепицп; 

- да се явява на работа с облекло н във вид, които съответстват на положението 

му на учител и на добрите нрави; с външпня сн внд, с облеклото си и с новедсппето сп да 

допринася за създаване и поддържане на нравствепи добродетелп у учениците; 

- да не внася в училището оръжпе н другн предмети, които са източник на 

иовишепа онасност; 

- да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретпата 

тема на урока; нри неспазване на определепия срок часовете се приемат за незаработени 

и па учителя пе се начислява трудово възнаграждепие за тях; 

- да води коректно п редовно училпщната документация съгласно изпсквапията 

на Министерството на образованието и науката; 

- да води нравилно п да опазва дневника на класа, който е офпцнален документ; 

- чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската 

служба за социално нодномагане за ученнцн, нуждаещи се от закрила; да уведомява 

директора за ученици, нуждаещи се от специална закрпла; 

- да изнълпява решенията па Педагогическия съвет и на другпте органи за 

унравлепие на образованието; 

- да не отклонява ученици от учебния процес; 

- да не нрилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да 

пе пакърнява личното пм достойнство; 

- да нодпомага родителпте, които срещат затруднения нри възпитанието на 

децата си; 

- да не организира и да пе осъществява политическа, религиозна и 

противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище; 

- в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава нисмена 

декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през 

нредходната учебна година е нредоставял образователни услуги срещу занлащане, както 

и относно липсата на конфликт на интереси. 

- да познава н спазва Етпчния кодекс па общността; 

- учителите и ръководството па учплището не отговарят за изгубени от 

учепиците вещи; 

- всяка учебна година до 14 сентемврн да изготвя годишно тематично 

разпределенпе на учебния материал по предметите, конто ще нреподава, и да го заведе с 

входящ номер в канцеларията на училището; 

- да работи за обогатяването н усъвършенстването на материалпо-техннческата 

база на училшцето; 

- да дава консултации в дни п часове, определели със зановед па директора; 

- не се разрешава вземане на допълпнтелни часове за нреподаване па учебния 

материал и изпитване на ученпци в часове пад учебните програми. 

Чл, 20, (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 

1. да следи за успеха н развитието на учениците от съответния клас, за сназвапето 

па учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите н 

периодично н своевременно да информира родителите им; 

2. да анализира п оценява рисковите фактори за учениците от класа и да 

предприема нревантивни и корективни мерки за снравяне с тях; 



3. да контролира посещаемостта па учеиицпте от класа; 

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни 

часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за палагалс па наказание и 

други мерки по тозп правилпик; 

5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълпителпа 

работа с учепика; 

6. да оргапизира и провежда родителска среща; 

7. периодичпо да организира ипдивидуалпи срещи с учепиците от класа, да 

оргапизира п провежда час па класа и да работи за развитието на паралелката като 

общпост; 

8. да участва в процедурите за палагане па наказания и мерки ио отнопгеиие на 

учеиицпте от класа в случаите п по реда, предвидели в този правилник; 

9. да осъществява връзка с учителите, които преподават па класа; 

10. да осъществява връзка и да подпомага учптелите, копто работят с учепици в 

класа; 

11. да водн редовно и да съхрапява учебната документация за клаеа; 

12. да занознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с 

училищния учебен плап; 

13. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се 

грижп за опазване на училищното имущество; след завършване на учебната годипа да 

иредава в изправност на домакина - имуществото в класпата стая; 

14. да изготвя и предоставя па родптеля характеристика за всеки ученик, както 

следва: 

а. в края на всяка учебпа година класпият ръководител изготвя характеристика за 

всеки учеиик от класа, в която прави преценка за развптпето на ученика в 

образователно-възпитателния процес и за спазването иа училищната дисциплина; 

характеристиката се предоставя на родителя срещу иодпис; 

б. при завършване на основно и на средно образовапие класпият ръководител 

изготвя цялостна характеристика за развитието па ученика; тя е неразделна част от 

свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование; 

в. характеристика се изготвя и в случаите па преместване в друго училище. 

(2) В началото на учебпата година и след зимпата и пролетната ваканция 

класният ръководител провежда родителска среща по безопасни условия и възнитание на 

труд. 

(3) На първата родителска среща за учебпата година класпият ръководител 

предоставя информация на родителите относно графика за консултации на учителите в 
училище. 

Глава IV. Права и задължения на учениците 

Чл. 21. Учениците имат следните нрава: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безонасна и сигурпа среда; 

2. да бъдат зачитапп като активни участници в образователния процес; 

3. да избират профила и професията; 

4. да пзбират между учебните предмети или модули, предложени от училището 

за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

5. да нолучават библпотечно-ипформац йонно обслужвале; 

6. да получават информация относно обучението, възнитаппето, правата и 

задълженията си; 

7. да получават обща и допълнителна иодкреиа за личностно развптие; 



8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или 

професия; 

9. д*а участват в проектни дейности; 

10. да дават миеиия и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и факултативните учебни чаеове; 

11. чрез формите иа ученическо самоуправление да участват в обсъждането ири 

решаването иа въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число 

на училищния учебен нлан; 

12. да получават съдействие от училището и от органите иа местното 

еамоуправлепие при изразяване иа миеиието си ио въироеи, които иряко ги 

засягат, както и нрп участие в живота иа общността; 

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 

14. да получават стииеидпп. 

Чл. 21. Учениците са длъжпи: 

1. да присъстват и участват в учебни часове и запиманпя; 

2. да съхраняват авторитета па училището и училищната общпост и да 

допринасят за развитието на добрите традиции; 

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

физическо и пеихичсеко насилие; 

4. да носят училищната униформа и други отличителни знаци па училището; 

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи пзделия, 

алкохол и наркотични вещества; 

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници иа повишепа 

опасност; 

7. да иосят ученическата си лична карта в училището и извън него; 

8. да нредставят на своите родители и на педагогическите специалисти 

ученическата си книжка и бележника за кореснонденция; 

9. да спазват Правилника за дейността на училището; 

10. да ие възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане 

иа учебните часове; 

11 . да не изнолзват мобилните си телефони по време иа 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 иеирилично къса нола и 

панталони, плитки нанталопи, големи деколтета, тежък грим, пепочистепп обувки и 

екстравагантни прически; 

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

екстравагантни нрнчески и пепочпетеии обувки; 

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

състояние и при иълио спазване иа определените санитарно-хигиенни и противопожарни 

иорми; 

16. да се явяват в училище 15 мипути преди началото паучебппте занятия; 

17. да спазват указанията на охраната нри нормална и при пзюпочптелиа 

обстановка в сградата и райопа иа училището; 

18. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на 

първия звънец; закъснение от 10 до 15 минути за първия учебен час се отбелязва с 1/3 

неизвинено отсъствие в предвидената за това графа па дневника па класа; 

19. да напускат сградата на училището само след разрешение па представител иа 

админиетратпвното ръководство при отсъствие на учител; 



20. да сиазват установения ред в класните стаи ио време на учебните часове и 

нрез междучасията; 

21. да спазват нормите за ползване на физкултурния салои, установени в отделен 

правилник и заиовед на директора па училището; 

22. да иазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди 

училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването н в 

трндпевеи срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин 

и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание; 

23. да бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на 

Закона за закрила иа детето; 

24. да не подеказват и преписват по време на учебния процес штн да използват 

готови материали като свои; 

25. да пе изнасят и повреждат вещи от класпата стая, кабинетите и други 

номещеиия; 

26. да не внасят в учебните помещения хранп и паиитки (алкохолни и 

безалкохолни); 

27. да не драскат или иишат по степите, вратпте, учебната мебел и фасадата на 

сградата, както и по цялото движимо и пе движимо имущество; 

Чл. 22. (1) Ученик е този, който е занисан в училище за обученпе за завършване 

на клас. 

(2) Ученик се отпясва от училището, когато: 

1. се премества в друго учплище; 

2. се обучава в диевиа и пе е посещавал училището ио неуважителни иричини за 

нериод, по-дълъг от два месеца; 

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална и дистанционна форма и ие се е 

явнл да иоложи съответните изиити в трн иоредни сесии. 

(3) Случаите по чл. 22, ал. 2, т. 2 и т. 3, когато учепикът е в задължителна 

училшцпа възраст, директорът па училището уведомява съответната общинска 

администрацпя, РУО и органите за закрила на детето. 

Чл. 23. При неспазване на изискванията на Закона за иредучилищпо и 

училищното образование, настоящия правилник или ирн допускане па неизвииени 

отсъствия на учениците се налагат следните санкции: 

1. „Забележка“ - за: 

а/ 5 неизвииепи отсъствия; 

б/ внасяне на вещи, оиасии за здравето и живота па учениците, учителите и 

служителите; 

в/ системно явяване без учебни номагала и домашни работи; г/ регистрирани над 

3 забележки в дневника относно несериозно иоведеиие н отношение в процеса на 

обучение; 

д/ противообществени прояви и други нарушения па иравно-етичиите норми; е/ 

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

цел; 

ж/ иадвесване от прозорци, оиасии игри със спежии тоики, хазарт, игри и прояви, 

застрашаващи живота п здравето на учениците в района на училището. 

2. „Премеетваие в друга паралелка в еъщото училище“ - 

за: а/ 7 неизвинеии отсъствия; 

б/ възпрепятстване иа учебния процес; в/ 

тютюнопушене и употреба па алкохол. 

3. „Преду иревдеиие за преместване в друго училище“ - 
за: а110 неизвинеии отсъствия; 



б/ увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната 

документация; 

в/ системно и съзнателно нарушаване на дисциплипата в процеса на обучение; г/ 

умишлени дейетвня, застрашаващи живота и здравето па ученици, учители и служители 

в училището; 

д/ употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия райои на 

училището; 

е/ прояви на физичееко и психическо насилие; 

ж/ разнроетраняването на наркотични вещества в училището; то ес разглежда н 

санкционира от съответната комисия в училището съвместпо с органите на МВР; 

з/ установяване на фалшифициране на документ за извипяване на отсъствие - за 

първо провинение; 

и/ установяване на фалшифициране на документ - ученическа книжка или 

дневник - за нърво нровннение; 

й/ при ползване па лични данни на учител или служител - за нърво провинение. 

4. „Премеетване в друго училище до края на учебната година“ - за: 

а/ новече от 15 неизвинени отсъствия; 

б/ системно нарушаване на Правилника за депноетта в училището; в/ унотреба на 

алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; г/ упражняване 

на физическо нли нсихическо насилие; д/ унищожаване на училищпо имущество; 

е/ установяване иа фалшифициране иа документ за нзвиняваие па отсъствие - за 

второ провинение; 

ж/ установяване на фалшифициране на документ - ученическа книжка или 

дневник - за второ нровинеиие; 

з/ ползване на лични даппи на учител или служител - за второ провинепие. 

5. „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ иа учепик, 

навършил 16-годишпа възраст - за: 

а/ новече от 15 пеизвинени отсъствия; 

б/ други тежкн нарушения. 

Чл. 24. Когато ученикът възпренятства провеждането иа учебния нроцес, 

учителят може да го отстрани до края на учебния час. 

Чл. 25. Когато ученикът се явн в училище с облекло или във вид, които са в 

нарушение иа Правилника за дейпостта иа училището, както и когато състояпието му не 

нозволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадането на 

основанието за отстраняването му. 

Чл. 26. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за прпчината за 

отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително пнемо. 

(2) За ученика с паложепа санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

нреодоляване иа проблемното поведение. 

Чл. 27. Видът на санкцията се онределя, като се отчитат нричините и 

обстоятелствата при извършване на нарушепието, видът и тежеетта му, както и 

възрастовите и личноетните особености на учепика. 

Чл. 28. (1) Санкциите са срочпи. 

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

Чл. 29. Сапкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото 

училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирало писмено предложение па 

класпия ръководител, а всички останали сапкции - със зановед па директора по 

нредложение па ПС. 



Чл. 30. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът 

задължително уведомява родителя, а в елучаите но чл. 199, ал. 1, т. 3 — 5 от Закона за 

нредучнлнщното и училищното образование - н съответните структури за закрила на 

детето. 

Чл. 31. Ученикът нма нраво нредн налагане на съответната санкция да бъде 

изслушан илп писмено да обясни обстоятелствата н фактите, свързани е конкретното 

нарушение. Изслушването задължително се извършва в нриеъетвнето на нсдагогическия 

съветник. 

Чл. 32. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от нредл 

ожени сто на класния ръководител нли от решението на ПС. 

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и 

родителя му, а зановедта за налагане на санкцията „Премеетване в друго училище“ - н на 

началника на РУО 

(3) Заповедта може да се обжалва нред началника на РУО и нри условията н реда 

на АПК. 

Чл. 33. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния 

картон и в бележника за кореснонденция на ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „Предунреждение за преместване в 

друго училище“, „Преместване в друго училище“ нли „Премеетване от дневна в 

самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от нравото да 

нолучава стипендия за отличен успех. 

(3) Прн налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма нраво да 

нануска територията на училището но времето на отстраняването си. 

Чл. 34. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за конто са наложени, или 

предсрочно по реда, но който са наложени. 

(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на 

ученика. 

ГЛАВА V. Награди иа учениците и учителите 

Чл. 35 (1) За отличен уснех, за научни и нрактически ностижения в 

определена образователна област, за уснешно нредставяне в състезания, конкурси, 

олнмниади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище 

ученикът се награждава с: 

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. книгн или други предмети; 

3. нохвална грамота; 

4. снециална награда, носеща нмето на училищния натрон, и нарнчна сума, 

определена от Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етан; 

5. награда от снонсорства и дарения за изяви и постижения на учениците; 

(2) Педагогическият съвет нредлага за награждаване пред директора по 

нредложение на класния ръководител. 

Чл. 36. (1) За научни постижения в образователната област н уснешно 

нредставяне на ученици в състезания, конкурси, олнмниади, научни конференции 

учителите се награждават, както следва: 

- с нредметнп награди; 

- с грамота; 
- с нарична сума, онределена от Училищното настоятелство. 



ГЛАВА VI. Права и задължения иа родителите 

Чл. 37. (1) Родителите имат право: 

1. периодичпо и своевременно да получават информация за успеха и развитието 

па децата им в образователпия процес, за спазване па правплата в учплище и за 

приобщаването им към общността; 

2. да се срещат с ръководството па училището, с класппя ръководител, с 

педагогическите специалиста в определепото приемпо време илп в друго удобно за двете 

страни време; 

3. да се занозиаят с УУП; 

4. да прпсъстват и при желаппе от тяхпа страна да бъдат изслушвали, когато се 

решават въпроси, които засягат права п пптересп па учепика; 

5. пан-малко едип път годишно да получават ппформацпя, подкрепа и 

консултиране в учплпщсто по въпроси, свързани с образованието; 

6. да избират и да бъдат пзбпрапп в Обществения съвет па училището; 

7. да изразяват мпеиие и да нравят иредложепия за развптпе па училището; 

8. да участват в родителските срещи. 

Чл. 38. Родителите са длъжпи: 

1. да осигурят редовпото присъствие иа детето в задължителпа училищпа 

възраст, като своевремепио уведомяват училището в случаите па отсъствие па детето; 

2. да заппшат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучплищпото п 

училпщпото образовапие в първп клас; 

3. редовпо да се осведомяват за своите деца отиоспо приобщавапето им в 

училищпа среда, успеха п развитието им в образовапието п спазването па учплищипте 

правила; 

4. да спазват Правилпика за дейността иа училището и да съдействат за 

спазвапето му от страпа па детето; 

5. да участват в процеса иа изграждапе па павици за самоподготовка като част от 

изграждапето па умепия за учеие през целия живот; 

6. да се явяват в училището след покапа от учител, директор или друг 

педагогически специалист в подходящо за двете страни време; 

7. да възстаповяват папесепите от учепика матерпалпи щети в тридневеп срок от 

известявапето от класния ръководител; 

8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат 

при осъществяването иа дейности по закрила на детето. 

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучеппе, са 

длъжни да гараптират постигането иа целите по чл. 5 от ЗГГУО. 

Глава VII. Управление и организация иа ироцееа иа обучение и възпитание 

Чл. 39. (1) Оргап за управлеппе па училището е директорът. 

(2) Директорът оргапизира, ръководп и отговаря за цялостпата дейност па 

училището. 

(3) Заместпик-директорите подпомагат директора прп оргаппзирапето на 

учебната и адмииистративпата дейност иа училището съгласно иормативппте актове п 

длъжпостпата характеристика. 

Чл. 40. (1) Педагогическият съвет, като спецпалпзпран оргап за разглеждане п 

решавапе па осповни педагогически въпроси в училището: 

1. приема стратегия за развитието па училището за следващите 4 годппи с 

прпложен към пея план за действия п финапсиране; 

2. приема Правплник за дейността на училпщето; 

3. прпема Училищния учебеп илан; 



4. приема формите на обучение; 

5. ирнема годишния илан за дейноетта на училището; 

6. нриема учебпп планове за избираеми форми иа обученне/ИФО/; 

7. приема мерки за повишаване на качеството на образованието; 

8. ирнема нрограма за превенция за ранното нанускаие на училище; 

9. приема ирограма за предоставяне иа равин възможпостн и за нриобщаване на 

учениците от уязвими груии; 

10. нредлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

11. прави предложение на директора за награждаване на учепици и за палагане на 

съответпите санкции в предвидените в ЗПУО случаи и ПДУ; 

12. определя училищпи символи, ритуали и другп отличителни зпаци; 

13. определя ученически униформи; 

14. участва със свои представители в създаването н приемането па Етичен кодекс 

на училищната общност; 

15. занознава с бюджета иа училището н с отчетите на неговото нзнълненне; 

16. периодично, най-малко 3 пътн нрез една учебна година, обсъжда нивото на 

усвояване на компетентност от учениците и нрнлага съвместни мерки между учителите с 

цел подобряване на образователните резултати. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват па интернет страпицата па 

училището. 

Чл. 41. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружепне за 

нодпомагапе на дейността иа училището. 

(2) Училищното настоятелство подномага дейността на училището в 

противодействието му срещу наркоманията н дискриминацията във всички иейни форми. 

(3) Органи па настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите 

Чл. 42. (1) Съставът на Ученическия съвет иа класа се определя от учениците 

чрез явио гласуване всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на класа: 

1. участва в нланирането на тематиката в часа на класа; 

2. съдейства за спазване на правата па учепиците; 

3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 

(3) Председателят или заместпик-председателя на Ученическия съвет на класа е 

член на Ученическия нарламент. 

(4) При впасяне на нредложенне за наказание на ученик от класа класният 

ръководител го съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят н 

двете предложения. 

Чл. 43. Ученическият парламент на училището се състои от нредседателя и 

заместннк-нредседателя на всеки клас и се ръководи от нредседател и заместник- 

председател, които се избират за срок от 2 години. Изборът им се осъществява от 

Учепическия парламент. 

(2) Учепическият парламепт на училището: 

1. участва в планирането на образователпа-възиптателпата денпост в 

училището; 

2. участва в награждаването и наказването иа ученицпте; 

3. участаа в организирането на извънкласните и извъпучилищните форми на 

дейност; 

4. участва в организирането и провеждането иа училищните мероприятия; 

5. изготвя график за дежурство на учепици за I и 11 учебен срок по етажи и 

прилежащи територии на училището и отразява нарушенията в дпевник. 
(3) Ученическият парламент на училището нма право: 



1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и друга дейности 

ио негова инициатива, свързани с провеждане па училищни мероприятия, отдих и снорт; 

2. да нредлага иа училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за 

подобрявал е иа образователно-възпитателен нроцес. 

(4) По нреценка па директора иа училището председателят и заместпик- 

нредеедателят на Ученическия парламепт могат да участват в заседание на 

Педагогическия съвет с нраво иа съвещателен глас. 

ГЛАВА VIII. Безонаснн и здравословни уеловня на обучение, възннтание и 

труд 

Чл. 44. (1) Учениците са длъжпи: 

1. да изслушат пачалпия и нериодичния инструктаж за правилата за безопасност 

и хигиепа я нротивопожариа охрапа; 

2. да се разписват в снециалиа тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че 

са им известия правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се 

задължават да ги сиазват; 

3. да спазват правилата за безопаспост и култура при пътуване в общсствепия 

транспорт; 

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопаспост на 

труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват 

стриктно дадените им указания в това нанравление; 

5. да знаят основните правила за оказване на нърва помощ при злополуки; 

6. да пе ползват под никакъв нредлог без пеобходпмост нротивоножарпите 

съоръжения; 

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопаспа работа в 

мрежата: 

1. училищпата мрежа и интернет се пзнолзват само за образователни цели; 

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите 

родители; 

3. пе се разрешава изпращането или нубликуването на снимки на ученици или на 

техни близки без предварително съгласие иа родителите; 

4. учепиците са длъжни да информират незабавно лицето, нод чието наблюдепие 

и контрол работят, когато нопаднат на материали, които ги карат да се чувстват 

неудобно, или на материали с вредно или пезаконно съдържание, като порнография, 

проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия 

с наркотици, хазарт и др.; 

5. учениците не трябва да отварят електропна поща, получена от непознат 

подател; 

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на 

училищната комнютърна мрежа или атакува други системи; 

7. нри работа в мрежата учениците трябва да уважават кравата на другите и да 

назят доброто име на училището. 

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астропомия/химия и 

опазване на околпата среда, технологии и ФВС да разработят инструктаж и да занозпаят 

учениците в часовете си. 

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора по административните 

въпроси. 



ГЛАВА IX. Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Правилникът за дейността на училището се актуализира ежегодно. 

§ 2. Правилникът влнза в сила с нриемането му от Педагогическия съвет. 

Директорът иа училището организира запознаване на всички учнтелн, ученици, 

родители и служители в училището е правилника. 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да сиазват 

нравнлника. /? 

§ 4. Този нрави лник^ приет от Педагогическия съвет на училището, проведен на 

02.09.2016 г. /Прото coa<fe 11Д, 

ДПРЕКТОР 



 

3 А П О В Е Д № 983 / 07.09.2016г. 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с организиране 

на дейността в Средно училище „Васнл Левски” Велинград 

за учебната 2016/2017 година и по решение на недагогически 

съвет на училището от 02.09.2016 г. /Нротокол №11/, 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  

• Стратегия за развитие на Средно учнлнще „Ваеил Левски“ за учебната 

2016/2020 година. 

• Правилник за дейността на Средно училище „Васнл Левски“ за учебната 

2016/2017 година. 

Утвърдените документи влизат в сила от 15.09.2016 година. 

Документите да бъдат нубликуванн на училищната електронна платформа 

OneDrive за информация на недагогическия персонал и иа интернет страницата 

на СУ „Васнл Левски“ Велинград: www.souvl-velingrad 

Контрол но изпълнение на заповедта възлагам на Н. Ке 

 

http://www.souvl-velingrad/

