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ПРАВИЛНИК 
 

за дейността  

на 132. СУ “Ваня Войнова” 

гр. София, р-н Красно село 

 
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, възпитание и социализация 

при пълно зачитане и уважение на човешката личност.  

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, учителите, 

учениците и служителите в училището, родителите както и за всички други лица, които се намират 

на територията на училището. Той се предоставя на охранителна фирма „ Сектор С” ЕООД  за 

коректна съвместна дейност.  

 

            Чл. 3. Училището издава свидетелство за основно образование и диплома за средно 

образование. 

Чл. 4.  (1) Училището е общинско.  

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

разпореждане и управление.  

Чл. 5. Училището се финансира от: 

1. средства по бюджета, разпределени от кмета на СО по формула, утвърдена от СОС; 

2. собствени приходи от: 

а. дарения и целеви средства; 

б. инициативи на Училищното настоятелство. 

Чл. 6. Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се 

осъществява в границите на установения учебен ден. Обучението в начален етап е в смесен блок. 

Чл. 7. Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от 1. до 

12. клас.  

Чл. 8. За учебната 2021/ 2022 година график на учебния процес се определя съгласно 

Заповед на Министъра на образованието и науката.  

Чл. 8.а През  учебната 2021/ 2022 година се попълва само електронният дневник 

 / Shkolo.bg/, електронните лични картони/ 8. и 9. клас/ и ел. бележници на учениците. 

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

здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Той се 

утвърждава от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен 

срок. Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от СРЗИ.  
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(2) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено 

от зам.-директора по УД при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради болест, 

законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на 

директора.  

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

табла в училище. 

Чл. 10. Като мерки за недопускане и ограничаване разпространението  на COVID 19 

територията на 132.СУ ,,Ваня Войнова“ за децата и учениците от ПГ -5 и 6 г. 1-2 клас, 3-4 

клас, 5-7 клас и 8-12 клас са утвърдени самостоятелни дневни режими с разминаващ се 

начален час на учебния ден, междучасие  и край на учебния ден.  
1. Подготвителна група – 8.00 ч. – 17.30 ч. – целодневен режим 

2. Продължителността на учебния час е 35 минути за учениците от 1 и 2 клас, като започват в 

8.30 часа 

3. За учениците от 3. и 4. клас продължителността на учебния час е 40 минути, като започват в 

8.15 часа .  

4. Учениците от 5. до 7. клас включително започват в 7.55 часа, като часовете им са по 40 

минути. Голямото им междучасие е 25 минути и е след 3 час, а малките междучасия са по 

10 минути.Само междучасието между първи и втори учебен час е 15 минути. 

5. Учениците в ЦДО от 1. до 6. клас имат занимания по интереси и организиран отдих и 

физическа активност до 17.30 часа. 

6. Учениците от 8. до 12. клас започват в 7.45 часа, като часовете им са по 40 минути. 

Голямото им междучасие е след 4 учебен час и е 20 минути. Малките междучасия до 4 час 

са по 15 минути, а след това по 10 минути. 

 

 

Чл. 10.а Учебните часове за учениците със специални образователни потребности в 

индивидуална форма на обучение с текущо оценяване и комбинирана форма на обучение по 

индивидуален учебен план са с продължителност 35 минути, междучасие от 15 минути и голямо 

междучасие след 3-ти час – 20 минути. 

Чл. 11.  За 1-2. клас голямото междучасие е след втория учебен час и е 25 минути, за 3.- 4. 

клас голямото междучасие е след третия час-25 минути, а за прогимназиален и гимназиален курс 

е след третия учебен час и също е 25 минути. 

Чл. 12. Ученици, служители и посетители са обект на видеонаблюдение с цел опазването 

здравето и безопасността им. На видни места в училището са поставени информационни бележки 

за това.  

Чл. 13.  Правилникът за пропусквателния  режим в училището бе актуализиран за новата 

2021/ 2022 година. в частта Общи положения от т. 1.4. до 1.7. / т.1.4.-посетители се допускат след 

представяне на документ за самоличност и вписване в Регистър на посетителите.  

Чл. 14. (1) Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез:  

1. задължителна подготовка и избираеми учебни предмети, организирани съобразно 

възможностите на училището и интересите на учениците; 

2. общозадължителна подготовка и факултативни учебни часове; 

3. профилираща подготовка (задължителна и избираеми учебни часове) и факултативни 

учебни часове . 

(2) Училищният учебен план се разработва за всяка учебна година. 

(3) Учебният план се съхранява най-малко 50 години. 

(4) Учебните програми за разширена подготовка по общообразователните предмети и по 

учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата 

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

самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците, като разширяват и допълват 
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съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети, се утвърждават от директора 

на училището.  

Чл. 15. (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени и 

практически форми на изпитване, както и чрез тестове. Стриктно се спазва Наредба №11 за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(2) Контролът се осъществява текущо и периодично. 

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

а периодичният – от учителите, заместник-директора, директора и експертите от регионалното 

управление по образованието. 

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

за оценяванепо 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 

срочна оценка и се внася в съответната документация. За учебните предмети, които се изучават по 

един час седмично също се оформя срочна оценка според Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(6)  Оценяването на учениците от начален етап е според Наредба №11 и е следното: 1. клас-

обща годишна оценка / качествена/; 2.-3. клас- годишна оценка по всеки учебен предмет / 

качествена/; 4. клас-срочна и годишна  качествена и количествена оценкапо всеки предмет. 

(7) Във връзка с начина на оценяване на учениците от първи, втори и трети клас учителите 

от МО – начален етап в 132. СУ  изработват следната скала: 

 

Отличен –  

 

Много добър –  

 

Добър –  

 

Среден –  

 

Незадоволителен -  

7.1. В електронния дневник – платформа shkolo.bg, символите за оценка са различни и 

съответстват на: Отличен – звездичка  в зелено; много добър – сърчице в синьо; добър – усмивка в 

жълто; среден – безразлично лице в оранжево и незадоволителен – тъжно лице в червено. 

Тази система за оценяване е в сила и за 2021/ 2022 учебна година и важи за настоящите 1., 

2. и 3.клас. 

(8) За учебната 2021-2022 година е в сила система за оценка на физическата дееспособност 

на учениците от 1.-12. клас според заповед  на министъра на МОН от 20.06.2019 година. 

(9) Класни работи се правят по предварително определен график по български език и 

литература, математика и чужди езици (в гимназиален етап). Учениците и родителите се 

уведомяват за тях най-малко една седмица съответно след първия и след втория срок.  

(10) Изпити се организират и провеждат със заповед на директора. Изпитът за промяна на 

оценка (не повече от три предмета) се полага след завършване на образователната степен на 
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обучение. При получена слаба оценка ученикът се явява на поправителна сесия. Оценката е 

окончателна. Председателят на изпитната комисия 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 на страницата от дневника и личния картон на ученика. 

(11) При преписване или установяване на опит за преписване на изпит работата се анулира 

с протокол от квесторите, под който ученикът се подписва. Ученикът няма право да се яви на втора 

дата в рамките на същата изпитна сесия. 

(12) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет  или модули за всеки учебен срок / 5-12 

клас според Наредба №11/ 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. 

 

 Чл. 16. Освобождаване от учебния предмет ”Физическо възпитание и спорт” се допуска 

само по здравословни причини при спазване на следната процедура: 

  т. 1. за срок по-малък от един месец ученикът представя на медицинската сестра 

официален медицински документ от личен лекар или болнично заведение. Медицинската сестра 

представя документа на директора с мнение и след съгласуване с него уведомява класния 

ръководител за срока на освобождаване от занятията по физическо възпитание. Списъкът с 

освободените ученици се поставя на видно място в учителската стая за информация, а екземпляр 

от него се предоставя на учителите по физическо възпитание. 

  т. 2. за срок повече от един месец ученикът подава на директора /лично или чрез 

класния ръководител/ заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт 

заедно с медицински протокол от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ или друг медицински 

документ от специализирано медицинско заведение. Директорът съгласува с медицинската сестра 

документите за мнение и удостоверяване на тяхната достоверност и представя пред 

Педагогическия съвет устен доклад. След решението на Педагогическия съвет директорът издава 

заповед, в която се посочва срока за освобождаване. Заповедта се поставя на видно място в 

учителската стая за информация, а екземпляр от нея се предоставя на учителите по физическо 

възпитание и спорт. 

  т. 3. Учениците, освободени от физическа култура и спорт, са длъжни да присъстват 

в часовете, въпреки че не участват в заниманията, освен в случаите изрично посочени в заповедта 

на директора. 

 Чл. 17. Ученикът завършва класа, ако по всички учебни предмети от ООП, ИУЧ и ОПП има 

оценка най-малко Среден /3/. 

 Чл. 18. т. 1. Ученици, които имат годишна оценка Слаб /2/ по учебни предмети от ООП,  

ИУЧ и ОПП полагат поправителен изпит. Броят на поправителните изпити не е ограничен в 

рамките на обявените поправителни сесии. Уведомяват се писмено учениците и родителите им за 

предстоящите поправителни изпити. 

  т. 2. Поправителни изпити се полагат в рамките на две поправителни сесии – до две 

седмици след края на учебната година /през май, юни или юли/ и в периода до две седмици преди 

началото на новата учебна година. Графикът и редът, по който ще се полагат изпитите, се 

определят със заповед на директора. 

  т. 3. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили на поправителни изпити по т. 2. , могат да се явят на допълнителна 

поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора, не по-късно от 10. октомври. 

  т. 4. Извънредни поправителни сесии извън посочените в т. 2 и т. 3 не се допускат 

освен ако е разрешена такава със заповед на Министъра на образованието и науката. 

 Чл. 19. т. 1. Ученици, които не са се явили на поправителни изпити или не са ги положили 

успешно, повтарят класа. 
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  т. 2. Ученик, който без уважителна причина е останал без срочни и/или годишни 

оценки, повтаря класа. 

  т. 3. Учениците от 1.-3. клас, които не са усвоили учебното съдържание 

задоволителено имат оценка „ Незадоволителен“, както и учениците от  4. клас, които имат 

годишна оценка Слаб /2/ по един или повече учебни предмети от ООП или ИУЧ  не повтарят класа. 

За тях екипът в училището по решение на Педагогическия съвет организира допълнително 

обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на 

директора. 

  т. 4. Учениците от 12. клас, които имат оценка Слаб/2/ по учебни предмети от ООП, 

ИУЧ и ОПП на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на 

поправителен изпит, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в 

януарската поправителна сесия и в сесиите по т. 2 през следващите учебни години. 

  т. 5. Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили 

общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не 

повтарят класа. За тях екипът в училището разработва индивидуална образователна програма по 

един или повече учебни предмети от учебния план, по кой-то работи съответният ученик. 

ага към документацията. 

т. 6. На учениците със специални образователни потребности(СОП), 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". 

 Чл. 20. Ученици, които поради неизвинени отсъствия са останали без оценка по някой 

учебен предмет от ЗП, ЗИП или ПП, се явяват на изпит за оформяне на срочна и/или годишна 

оценка в рамките на поправителните сесии по ред и при условия, определени със заповед на 

директора.  

 Чл. 21. Учениците от самостоятелна и индивидуална форма на обучение, когато повтарят 

класа, се явяват на годишни изпити само по предметите, по които имат оценка Слаб /2/. Ус-пешно 

положените в предходната година изпити се признават. 

 Чл. 22. За учениците, които постъпват в 1. клас без удостоверение за завършена 

подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, които в удостоверението за 

завършена група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с 

помощта на регионалния инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното 

настоятелство и други органи и организации организира и провежда подходящи форми за 

допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително 

обучение за усвояване на книжовния български език.  

 Чл. 22.а За децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават 

допълнителни условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната интеграция при 

условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския 

книжовен език. 

 Чл. 23. След завършване на последния клас на съответната степен на образование 

учениците имат право да се явят еднократно на не повече от три изпита за промяна на оценката 

или за промяна на окончателната оценка при следните условия: 

  т. 1. след завършване на VІІІ клас - по избрани от тях предмети от учебния план и 

по учебното съдържание за VІІІ клас; 

  т. 2. след завършен ХІІ клас – за промяна на оценката по избрани от тях предмети за 

избран от тях клас върху учебното съдържание по съответния предмет за съответния клас. 

  т. 3. след завършен ХІІ клас – за промяна на окончателната оценка по избран 

предмет, като се полага изпит върху учебното съдържание по съответния предмет за целия 

гимназиален етап на обучение; 

  т. 4. общият брой на изпитите за промяна на оценката и за промяна на окончателната 

оценка /за учениците, завършили ХІІ клас/ не може да бъде повече от три; 

  т. 5. получената оценка е окончателна; 

  т. 6. ако оценката на изпита е Слаб /2/, ученикът полага поправителен изпит по реда 

на чл. 16 и 17. 
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  т. 7. редът и условията за полагане на изпити за промяна на оценката и за промяна 

на окончателната оценка се определят със заповед на директора. 

 Чл. 24. Учениците от гимназиалната степен, които променят профила си на обучение или 

се преместват от непрофилирана в профилирана подготовка, независимо дали са учили в 

училището, или идват от друго, полагат приравнителни изпити за уеднаквяване на учебния план и 

хорариум. Изпитите се полагат по ред, определен със заповед на директора. 

 Чл. 25. Учениците завършват етапите и степените на образование и получават съответните 

документи за това при условията и по реда, определен в държавните документи и разпоредбите на 

МОН /Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета/. Учениците от различните 

форми на обучение получават едни и същи документи. 

 Чл. 26. Дневната форма на обучение е присъствена форма, в която обучението се 

осъществява в една учебна смяна от 8,30 часа за 1- 4 клас, за 5- 7. клас от 7.55 часа, а от 8 до 12. 

клас от 8.00 часа. 

 Чл. 27.  Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като 

половин отсъствие,отбелязва се в графа „ Отсъствия“ - след номерата на отсъстващите ученици се 

слага наклонена черта и след нея се вписват номерата на закъснелите.  Закъснение на ученика за 

учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие 

            Чл. 28.  Целодневната организация на учебния ден  е присъствена форма за децата от 

подготвителна група и учениците от първи до седми клас, при която след подадена декларация от 

родител или настойник на ученика се извиняват отсъствията му от часовете за организиран отдих 

и спорт или от часовете за дейностите по интереси до два учебни часа през деня или два дни от 

седмицата при посещение на извънучилищни форми на обучение при липса на друга възможност. 

Чл. 29. (1) Формите на обучение в училището са: 

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

2. индивидуална; 

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

съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника 

за дейността на училището. 

4. Дистанционна форма. 

5. Комбинирана форма. 

Чл. 30. Учениците в дневна форма на обучение задължително присъстват на учебните 

занятия в клас, както и на посочени от ръководството, класния ръководител или учителя 

извънкласни дейности. Отсъствия се допускат само по уважителни причини, удостоверени с 

писмен документ. За уважителни причини се считат: 

  т. 1. здравословни причини, удостоверени с медицински документ от компетентните 

власти /личен лекар или стоматолог, болнично заведение или ЛКК/; 

  т. 2. по семейни причини, за които родителят е уведомил предварително; 

  т. 3. участие на активно спортуващите ученици във важно спортно състезание или в 

спортен лагер; 

  т. 4. участие във важни концерти, представления, конкурси или други културни и 

образователни прояви; 

  т. 5. отсъствия поради временното пребиваване на семейството в чужбина. 

 Чл. 31. За своите отсъствия от учебни занятия учениците в дневна форма на обучение са 

длъжни да представят писмен документ, както следва: 

  т. 1. при отсъствия по болест – медицинска бележка от личния лекар /стоматолог/, 

болничен лист или епикриза, протокол от ЛКК. Документът се представя на медицинската сестра 

на училището за заверка, а след това на класния ръководител в срок най-късно до три дни след 

явяването на ученика на училище. 

  т. 2. при отсъствия по спортни причини най-късно три дни преди спортното 

мероприятие на директора на училището се представя официално писмо от съответния спортен 

клуб или федерация, в което се посочват имената на участниците и периода, за който те трябва да 

бъдат освободени от учебни занятия. Ако директорът разреши отсъствието, писмото с неговата 

резолюция се представя на класния ръководител; 
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  т. 3. при участие в културни или образователни прояви най-късно три дни преди 

събитието на директора на училището се представя официално писмо от съответната културна или 

образователна институция, в което се посочват имената на участниците и периодът, в който те 

трябва да бъдат освободени от учебни занятия. Ако директорът разреши, писмото с неговата 

резолюция се представя на класния ръководител; 

  т. 4. при отсъствия до три учебни дни по семейни причини родителят поне един ден 

предварително съобщава на класния ръководител, а при явяването си на училище ученикът 

представя писмена извинителна бележка от родител или настойник; 

  т. 5. при отсъствия по семейни причини от четири до седем учебни дни ученикът и 

неговите родители /настойници/ най-късно до три дни преди събитието провеждат личен разговор 

с директора и му представят писмена молба, в която са посочени причините и периода за 

отсъствие. Ако директорът разреши, поставя писмена резолюция на молбата и тя се предава на 

класния ръководител; 

 Чл. 32. В индивидуална форма на обучение учениците се обучават по индивидуален 

учебен план, изготвен съгласно изискванията на нормативните документи и желанието на 

учениците, утвърден от Педагогическия съвет, като се взима определен процент от годишния 

хорариум по учебните предмети за учениците по чл. 28, т.1. Учениците работят с учителите 

индивидуално, като им се осигуряват от 8 до 12 часа седмична натовареност за учениците по чл. 

28, т.1. За учениците по чл.28, т.2 Педагогическият съвет определя процента от годишния 

хорариум по учебните предмети. 

Чл. 33. Индивидуална форма на обучение се организира за: 

 т. 1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училище 

повече от 30 последователни учебни дни; 

 т. 2. даровити ученици, изявяващи се в различни области /спорт, изкуство, наука и 

др./; 

Чл. 34. Когато ученикът е изведен на индивидуално обучение поради здравословни 

причини, обучението може да бъде организирано и в домашни условия по ред, определен със 

заповед на директора. 

Чл. 35. Учебните занятия за учениците на индивидуално обучение се провеждат в удобно 

за учениците и учителите време по взаимна договореност. В края на всеки учебен срок учениците 

полагат срочен изпит върху учебното съдържание за срока. Въз основа на срочните оценки се 

оформя годишна оценка. Изпитите се провеждат по процедура, установена в нормативните 

документи и заповед на директора. 

Чл. 36. Учениците, които желаят да се обучават в индивидуална форма, в срок преди 

началото на учебната година заедно със своите родители /настойници/ лично представят на 

директора заявление и съответни документи, обосноваващи тяхното желание. След разговора с тях 

директорът представя на Педагогическия съвет заявленията и го запознава с обстоятелствата по 

тях. Въз основа на решението на Педагогическия съвет и директорът издава заповед за учениците 

в индивидуална форма и за организацията на тяхното обучение. 

Чл. 36.а Изпитните сесии за учениците в ИФО през учебната 2021-2022 година са следните:  

- ноември, декември, януари- I срок; 

- март, април, юни-  II срок 

Чл. 37. Самостоятелното обучение е неприсъствена форма на обучение, в която учениците 

се подготвят самостоятелно по учебните предмети, включени в учебния план за съответния клас и 

профил, и полагат пред комисия, съставена от квалифицирани преподаватели по съответния 

предмет, изпити за определяне на годишната оценка. 

Чл. 38. Изпитите за определяне на годишната оценка за учениците на самостоятелно 

обучение се организират в три изпитни сесии: през януари-февруари, през юни-юли и август –

септември. За учениците от ХІІ клас сесиите са: през януари-февруари, март и април. Изпитите се 

полагат върху учебен материал за пълния хорариум часове за съответната година по съответния 

предмет по ред, определен със заповед на директора. Всеки ученик има право на три явявания по 

един учебен предмет след подаване на писмено заявление за всяка сесия. 

Чл. 39. В самостоятелна форма на обучение могат да се обучават: 
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 т. 1. ученици, навършили 16 години, които поради семейни или социални причини 

не могат да се обучават в дневна форма; 

 т. 2. ученици в задължителна училищна възраст, които поради здравословни 

причини не могат да посещават занятията в дневната форма на обучение; 

 т. 3. даровити деца в задължителна училищна възраст, за които Педагогическият 

съвет прецени, че това е най-подходящата форма на обучение; 

 т. 4. лица, които не са в задължителната училищна възраст, но желаят да довършат 

обучението си; 

 т. 5. ученици в задължителна училищна възраст, които заедно с родителите 

/настойниците/ си временно или постоянно живеят в чужбина; 

 т. 6. ученици, навършили 16 години, наказани от Педагогическия съвет с 

отстраняване от дневна форма на обучение. 

т. 7. Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите 

и не постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението.  

Чл. 39.а Изпитните сесии / редовна и поправителна/ за учениците в СФО през 

учебната 2021-2022 година са следните:  

- януари, април, юни- за учениците от 1. до 11. клас; 

- януари, март, април- за учениците от 12. клас; 

Чл.39.б. До началото на втория учебен срок се приемат ученици СФО от 1. до 11. 

клас. За тях по изключение може да се организира изпитна сесия до края на учебната 

година- август-септември. 

Чл. 40. Учениците, коитo желаят да се обучават в самостоятелна форма на обучение, освен 

в случаите по чл. 34., т. 6, подават лично заявление до директора на училището, в което посочват 

мотивите си, и прилагат документи, обосноваващи решението им. Ако учениците са 

непълнолетни, те се явяват на разговор при директора заедно със своите родители /настойници/. 

След разговор с тях директорът представя постъпилите заявления и основанията за тях пред 

Педагогическия съвет. Педагогическият съвет ги обсъжда и взима решение, на основание на което 

директорът издава заповед за учениците на самостоятелно обучение. 

Чл. 41. Учениците могат да променят формата на обучението си в началото на учебната 

година с писмено заявление до директора. Формата на обучение може да се променя и в хода на 

учебната година в следните случаи: 

 т. 1. по здравословни причини; 

 т. 2. при сключване на граждански брак или друга основателна семейна причина; 

 т. 3. когато ученикът е наказан от Педагогическия съвет с преместване от дневна в 

самостоятелна форма на обучение. 

Подадените заявления и документите към тях се представят от директора пред 

Педагогическия съвет, който ги разглежда и взима решение. На основание решението на 

Педагогическия съвет директорът издава заповед за промяна на формата на обучение. 

Чл.42. Комбинирана форма на обучение- КФО,е тази, в която могат да преминат и да се 

обучават по индивидуални образователни програми ученици със СОП, чиито родители/ 

настойници са заявили това желание пред директора на училището, както и да е изразено такова 

становище от ЕПЛРУДУСОП - Екипа за подкрепа за личностно развитие в училището за деца и 

ученици със СОП. 

 

Чл. 43. (1) Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от V до 

ХІІ включително за: 

 1. ученици,които поздравословни 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 със специални образователни потребности; 

 3.ученици с изявени дарби; 

 4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга 

държава и не могат да посещават училище на нейната територия. 
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 (2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, 

дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително.  

(3) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на 

професионално образование.  

(4) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен 

въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма. 

 (5) Обучението в дистанционна форма по ал.4 за учениците със специални образователни 

потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен 

план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма. 

 (6) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните 

информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка,текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за 

определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

 (7) Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което разполага 

с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен 

стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини,училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За обучението в 

дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и 

технологичнисредства.  

Чл. 44. На ученици, които са със статут на бежанци / чужденци ( невладеещи или слабо 

владеещибългарски език) при необходимост със заповед на директора се назначават допълнителни 

часове на обучение. 

Чл. 45. Знанията на учениците се оценяват от учителите въз основа на Наредба №11 за 

оценяване резултатите от обучението на учениците от 01.09.2016 г., изм. и доп.в ДВ , бр. 78 от 

29.09.2017 г. в сила от 29.09.2017 г. 

Чл. 46.  При организация, провеждане и оценяване на изпити на ученици в самостоятелна 

и индивидуална форма на обучение задължително се спазват следните правила за 

информационна сигурност: 

1. Камерите се разполагат така, че да се осигури видеозапис  на действията на всички 

участници по време на изпита; 

2. Директорът организира осъществяването на видеозапис на всички изпитни зали- от 

момента на влизане на квестора до напускането на залата от последния ученик. 

3. Директорът на училището със заповед определя длъжностни лица, които наблюдават 

паралелно с видеозаписването изпитните зали и коридорите чрез видеокамерите; 

4. При съмнение за нередности в изпитните зали и в коридорите чрез наблюдението по т. 

3 директорът може да влезе в изпитната зала и при доказателство за нарушение да 

отстрани ученика; 

5. На видно място да се поставят информационни табели, от които е видно, че се 

осъществява видео наблюдение; 

6. Учителите и служителите, участващи в организирането и провеждането на изпитите, да 

осигурят възможност  на контролиращите лица или на началника на РУО-София-град 

да осъществяват проверка и в изпитните зали по време на провеждане на тези изпити. 
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Глава ІІ 
 

 

Предучилищно образование 

 
  Чл. 47 .  В училището се осъществява и задължителното предучилищно образование 

според условията и реда на държавния образователен стандарт. 

   Чл. 48.  Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото, социалното и творческото развитие на 

децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. 

Чл. 49. Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата, 

може да се организира и в разновъзрастови групи, като не се допуска деца с различна етническа 

принадлежност да се обособяват  в отделни групи. 

Чл. 49.а. Родителите, които желаят децата им да постъпят в първи клас от учебната 

година, която е с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето, 

уведомяват за това директора на детската градина най-късно до един месец преди края на 

учебното време. 

Чл. 50.  (1) Предучилищното образование се организира в учебни години, като учебното 

време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година. 

  (2) Учебното време се организира в педагогически ситуации, като броят и продължителността 

им се определя с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

 Чл. 50.а  (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на 

педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно 

образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и 

науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии и с участието на родителите. 

 (2) Педагогическото взаимодействие по ал. 1 подпомага придобиването на компетентностите по 

чл. 28, ал. 2, като използваните ресурси се избират от педагогическите специалисти в 

съответствие с възрастта на децата. 

 (3) Продължителността на педагогическото взаимодействие с дете по ал. 1 се определя от 

педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата, но не може да надвишава 30 

минути дневно. 

 (4) Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо взаимодействие по ал. 1 

се извършва чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с 

родителите. 

 (5) В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие по ал. 1 на децата не се пишат 

отсъствия. 

Чл. 51.  (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се 

организира в основни и допълнителни форми. 

(2) Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо взаимодействие. 

(3) Допълнителните форми са дейности, които се организират от учителя на групата извън 

педагогическите ситуации съобразно потребностите и интересите на децата, и се провеждат в 

неучебното време. 

Чл.52.  (1) В хода на предучилищното  образование постиженията на детето се отразяват в 

детско портфолио, чието съдържание се определя от ПДУ. То се предава на родителите в края на 

предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между 

родителите и образователната институция. 
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(2) В 14- дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната 

подготвителна група установява готовността на детето за училище. 

Чл. 53.  (1) Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват  при 

целодневна  или в самостоятелна организация по избор на родителя. 

(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за 

съответната учебна година и след одобрение след одобрение от  експертната комисия в 

регионалното управление по  образование по чл. 67, ал.2 от Закона  за предучилищното и 

училищното образование според чл.18,ал.2 от Наредба № 5от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование, изм. –в сила от 31.08.2018 г.. В комисията задължително участва представител на 

съответната община и на Агенцията за социално подпомагане. 

Чл. 54. Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

програмна система като част от стратегията за развитие на училището. 

Чл. 55. В срок до 31 май на съответната учебна година се издава удостоверение за 

задължително предучилищно образование.  

Чл. 56. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществяват при следните условия: 

1. Индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

2. Родителски срещи 

3. Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 

4. Други форми за комуникация. 

  

 

Глава III 

 

Управление на училището 
 

Чл. 57. Органи на управление на училището са директорът и Педагогическият съвет. 

Директорът е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му. 

Чл. 58. Директорът: 

 т.  1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност; 

 т. 2. предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в 

училището; 

 т. 3. спазва и прилага Държавните образователни стандарти; 

 т. 4. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

 т. 5. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва 

договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените 

му правомощия; 

 т. 6. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично 

разпореждане с бюджетните средства; 

 т. 7. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите и 

служителите по реда на Кодекса на труда /КТ/; 

 т. 8. обявява свободните места в бюрата по труда и в инспектората по об-разованието 

в тридневен срок от овакантяването им; 

 т. 9. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО, 

Правилника за устройството и дейността на училището и решенията на Педагогическия съвет; 

 т. 10. организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им в 

съответствие с Държавните образователни стандарти; 

 т. 11. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен 

клас, за степен на образование и съхранява печата на училището с държавния герб; 

 т. 12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на училищната 

документация и съхранява училищната документация; 

т. 13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището; 

 т. 14. изготвя и утвърждава длъжностното разписание.  
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Чл. 59. Административните актове на директора могат да се отменят от: министъра на 

образованието и науката и от началника на РУО на МОН. 

Чл. 60. Заместник-директорите подпомагат директора при организирането и контрола на 

учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и 

длъжностната си характеристика. 

Чл. 61. (1) Педагогическият съвет като специализиран орган за разглеждане и решаване 

на основни педагогически въпроси: 

 т. 1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложен 

към нея план за действия и финансиране, която се актуализира всяка година; 

 т. 2. приема Правилника за устройството и дейността на училището; 

 т. 3. приема училищните учебни планове; 

 т. 4. приема формите на обучение; 

 т. 5. приема годишния план за дейността на училището; 

 т. 6. приема учебни планове за ИФО; 

 т. 7. мерки за повишаване качеството на образование; 

 т. 8. приема програма за превенциа за ранното напускане на училище ; 

 т. 9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи; 

 т. 10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси 

т. 11. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване на  

изискванията на нормативните актове; 

 т. 12. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ; 

 т. 13. взема решение за преместване на ученици от дневна в самостоятелна форма на 

обучение по здравословни причини; 

 т. 14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс 

на училищната общност; 

 т. 15. запознава с бюджета на училището и с отчетите на неговот изпълнение; 

 т. 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; 

 т. 17. обсъжда резултатите от дейността на училищната библиотека и дава 

препоръки за дейността й; 

 т. 18. утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали, по 

предложение на Училищното настоятелство. 

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

училището. 

Чл. 62. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. 

Извънредно заседание се свиква по писмено искане най-малко на 1/3 от числения му състав. 

Чл. 63. Решенията на Педагогическия съвет се взимат с обикновено мнозинство при 

присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав. Решенията на Педагогическия съвет 

могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство / 2/3 от гласовете на 

присъстващите/ или от началника на РУО на МОН. 

Чл. 64. За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол съгласно 

изискванията на Наредбата на МОН за документите за системата на предучилищното и 

училищното образование. Протоколчикът се назначава със заповед на директора в началото на 

учебната година за срок от една година. 

Чл. 65. (1) Училищното настоятелство при 132. СУ “Ваня Войнова” е независимо 

доброволно сдружение за подпомагане дейността на училището. 

(2) Училищното настоятелство при 132. СУ “Ваня Войнова” е юридическо лице, 

регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и има свой Устав и 

самостоятелни органи на управление.  

(3) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите. 
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(4) Училищното настоятелство и училищните органи на управление работят в 

сътрудничество за осъществяване на своите цели и задачи, както и за противодействие срещу 

наркоманията и дискриминацията във всичките й форми и на противообществените прояви сред 

учениците. 

Чл. 66. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, 

носят отговорност по силата на Закона за защита от дискриминация. 

Чл. 67. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно 

гласуване всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на класа: 

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

2. съдейства за спазване на правата на учениците; 

3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 

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

Ученическия парламент. 

(4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният ръководител го 

съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и двете предложения. 

Чл. 68. (1) Ученическият парламент на училището се състои от председателя и 

заместник-председателя на всеки клас и се ръководи от председател и заместник- председател, 

които се избират за срок от 4 години. Изборът им се осъществява от Ученическия парламент. 

(2) Ученическият парламент на училището: 

1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището; 

2. участва в награждаването и наказването на учениците; 

3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност; 

4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия; 

5. изготвя график за дежурство на ученици за І и ІІ учебен срок по етажи и прилежащи 

територии на училището и отразява нарушенията в дневник. 

(3) Ученическият парламент на училището има право: 

1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова 

инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт; 

2. 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 парламент могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на 

решаващ глас 

Чл. 69. Служителите в училище да спазват и изпълняват Единните училищни правила за 

задълженията на всички служители, свързани с превенция на случаите на тормоз в училището 

съгласно “ Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в 

училище”. 

 

Чл. 70. Педагогическият персонал да познава и работи по Програмата за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 132. СУ “Ваня 

Войнова”. 

 

Чл. 71. В училището за цялостната му дейност се води документация, съгласно наредбата 

на МОН за документите за системата на предучилищното и училищното образование., и в 

съответствие с изискванията на други нормативни актове или на държавни институции. 

Чл. 72. Финансирането на дейността на училището се осъществява, както следва: 

 т. 1. със средства от държавния бюджет, съгласно нормативната уредба в страната; 

 т. 2. чрез сключване на договори с фирми и граждани за даване под наем на учебна 

и спортна база, както и за извършване на педагогически услуги, когато това не е в противоречие с 

нормативната уредба в страната; 

 т. 3. чрез дарения и целеви вноски от физически и юридически лица. 

Чл. 73. Бюджетът на училището се изготвя и контролира от директора. 
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Глава IV 
 

Участници в училищното обучение 
 

Раздел І 
 

Учители 

 

Чл. 74. Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес 

по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за 

пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда. 

Чл. 75. Условията за заемане на длъжността “учител” са съгласно действащите нормативни 

документи. 

Чл. 76. т. 1. Съгласно чл. 227, ал 2 от ЗПУО, считано от 01.08.2016 г. учителските 

длъжности са: 

 - „учител / възпитател”; 

 - „старши учител / старши възпитател”; 

 - „главен учител / главен възпитател”; 

 т. 2. Задълженията на педагогическите специалисти по длъжностите от т. 1 се 

определят в съответните нормативни документи. 

 т. 3. да уведомява в деня на отсъствието или на следващия ден до обед директора, 

когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на 

свободни часове;  

 Чл. 76.а Условията за заемане на длъжността „педагогически съветник”са съгласно 

действащите нормативни документи. 

Чл. 77. По отношение на правата и задълженията си възпитателите и педагагическият 

съветник се приравняват към длъжността „учител”, като се взима предвид разликата в 

длъжностните характеристики. 

 

 

Чл. 78. Учителят има право: 

 т. 1. на почит и уважение от страна на ръководството, колегите си, от учениците, 

родителите и обществеността; 

 т. 2. да получава помощ от административните органи и обществеността за 

осъществяване на ефективна възпитателна и образователна дейност; 

 т. 3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му 

задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация; 

 т. 4. да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

 т. 5. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и 

възможностите на информационните и комуникационните технологии; 

 т. 6. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 

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

 т. 7. да бъде поощряван и награждаван за високи резултати в работата си, както и да 

бъде популяризиран положителният му педагогически опит; 

 т. 8. да членува в професионални организации и да взима участие в работата на 

регионалните и националните им органи; 

 т. 9. да дава мнения и предложения по дейността на училището. 

Чл. 79. Учителят е длъжен: 

 т. 1. да изпълнява задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове и 

изисквания в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика; 
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 т. 2. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с 

наредба на министъра на образованието и науката; 

 т. 3. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на 

учебния предмет „чужд език”, да общува с учениците на книжовен български език и да ги 

подпомага да усвояват книжоноезиковите норми; 

 т. 4. да участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява неговите 

решения, както и препоръките на контролните органи на РУО и на МОН; 

 т. 5. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни 

часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

 т. 6. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището; 

 т. 7. да повишава професионалната си квалификация; 

 т. 8. да пази авторитета на училището и на колегите си; 

 т. 9. спазва правата на учениците и да се отнася с уважение към тях, както и към 

колегите и ръководството; 

 т. 10. да спазва следните изисквания за облеклото си в училище: 

   - за мъже: затворени обувки, дълъг панталон, риза, блуза, пуловер, жилетка с 

къс или дълъг ръкав без надписи и изображения, освен фирмени знаци на производители на 

облекла; 

   - за жени: рокля, пола, панталон не по-къси от 7 см над коляното, риза, блуза, 

пуловер, жилетка без надписи и изображения, освен фирмени занци на производители на облекла. 

Не се допускат дрехи, разголващи корема и гърба, както и обувки тип „джапанки”. 

 т. 11. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и 

развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за 

общуване и за интегриране в училищната среда, да ги насочвакъм форми за допълнителна работа 

с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да 

вземат решения; 

 т. 12. в началото на всеки учебен час да прави лично поименна проверка на 

присъстващите в часа и да отразява вярно отсъствията в дневника на класа; 

 т. 13. да отразява ежедневно преподадения материал в електронния дневник на 

класа; 

 т. 14. да осъществява дежурство по график / главно, съответно и етажно/, определен 

в заповед на директора; 

 т. 15. да опазва училищното имущество и да възстановява щетите, нанесени по 

негова вина или небрежност; 

 т. 16. При напускане на училището задължително да върне взетите от него учебници, 

учебни помагала и книги от училищната библиотека; 

 т. 17. да съдейства за осъществяването на инициативите на Училищното 

настоятелство, когато са в съответствие с интересите на училището, със законите на страната и не 

противоречат на принципите на този правилник; 

 т. 18. на всеки две седмици да  внася информацията за оценките и отсътвията на 

учениците в електронната система  

 т. 19. класният ръководител е длъжен да докладва на Педагогическия съвет за всеки 

ученик, който е направил 5 и повече неизвинени отсъствия, да подава писмено тази информацията 

за социалните служби, както и да уведомява писмено родителите за тези отсъствия. 

            т. 20. да познава и изпълнява процедурата за  предприемане на действия и мерки за 

недопускане на фиктивно записани деца и ученици. 

 т.21.  да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна 

работа с ученика; 

 т.22. да познава и спазва Етичния кодекс на училището и да запознае с него 

учениците. При необходимост да се обърне за съдействие към Комисията по етика. 

 т.23. класните ръководители и учителите след наблюдения и анализи да разпознават 

потребностите от предоставяне на обща или допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете 
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или ученик и да информират координатора на Екипа за подкрепа на личностното развитие в 

училище.  

 т.24. да познава и спазва стриктно процедурата за организиране и провеждане на 

различни видове детски и ученически отдих и туризъм в 132. СУ. Да уведомява директора с доклад 

за предстоящото мероприятие, да подготви уведомително писмо до родителите/ настойниците, да 

събере декларациите за съгласие на родителя , както и медицински документ при необходимост. 

 т.25. да спазва мерките и правилата за използване на мобилни телефони на 

територията на училището, приети на заседание на ПС и утвърдени със заповед на директора. 

 

Чл. 80. Учителят няма право: 

 т. 1. да нарушава правата и да накърнява личното достойнство на учениците и на 

колегите си; 

 т. 2. да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, 

народност, етническа принадлежност и религия; 

 т. 3. да прилага форми на физическо или психическо насилие над учениците; 

 т. 4. да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще 

полагат изпит в училището; 

 т. 5. да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните 

ученици от паралелката; 

 т. 6. да извинява отсъствия на ученици, ако не е класен ръководител на съответния 

клас; 

 т. 7. когато е класен ръководител, няма право да извинява отсъствия, ако ученикът 

не е представил писмен документ за тях съгласно изискванията на чл. 26. на настоящия правилник; 

 т. 8. да използва мобилен телефон по време на учебните часове; 

 т. 9. да пуши и да употребява алкохол пред учениците или в близост до училищната 

сграда; 

 т. 10. да внася в училището оръжие и/или други предмети, които са източник на 

повишена опасност. 

Чл. 81. Когато е класен ръководител,  учителят е длъжен: 

 т. 1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за 

уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като 

периодично и своевременно информира родителите; 

 т. 2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и 

да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

 т. 3. Стриктно да попълва електронния дневник, който е водещ през 2021-2022 г., 

 в определените срокове. 

 т. 4. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката, 

както и на задължителните избрани от ученика извънкласни форми; 

 т. 5. В края на всеки месец да изготвят и предават справка за отсъствията на 

учениците от класа по уважителни и неуважителни причини, като предоставят за сканиране в 

ИСРМ всички извинителни бележки; 

 т. 6. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни 

часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкции или мерки, 

предвидени в ЗПУО; 

 т. 7. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа 

с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага; 

 т. 8. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик от 

паралелката съгласно изискванията на действащата нормативна уредба 

 т. 9. да организира и провежда родителски срещи; 

 т. 10. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, 

да организира и провежда часа на класа и да работи за развитие на паралелката като общност; 
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 т. 11. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на 

учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в ЗПУО и в този правилник; 

 т. 12. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и 

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния 

учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и 

интегриране в училищната среда; 

 т. 13. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед 

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

 т. 14. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици 

от паралелката; 

 т. 15. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката до 

предаването й в архива на училището; 

 т. 16. да предоставя на родителите информация за приемното време на учителите. 

т.17.чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската 

служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомява 

директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила; 

 т.18. учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от 

учениците вещи; 

 

 

Раздел ІІ 
Основни права и задължения 

 

 Чл. 82. Съгласно и във връзка с писмо с Изх. №РУ01-12683/ 02.06.2017 г. от РУО- 

София-град се въвежда и устна форма на искане за издаване на административни актове, 

жалби или сигнали от страна на граждани и трети лица в изпълнение на чл. 29 от АПК. 

 

 

 

Ученици 
 

Чл. 83. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за 

постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

Чл. 84. Децата, съответно учениците имат следните  права: 

 т. 1. на сигурност и защита в училище, да се обучава и възпитава в здравословна и 

сигурна среда, гарантираща правата му; 

 т. 2. да бъдат зачитани неговите права и достойнство, да се отнасят към него с 

уважение; 

 т. 3. да избират профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в 

учебния план като избираеми; 

 т. 4. да получават информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно 

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

при постъпване в училището, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване; 

 т. 5. да бъдат консултирани във връзка с професионалното им ориентиране и 

развитие, да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани в съответствие с техните потребности, 

желания и способности; 

 т. 6. да ползват безплатни учебници и учебни помагала от списък, одобрен от МОН, 

за обучението си от І до VІІ клас; 

 т. 7. да участват  по свой избор в предложените от училището извънкласни 

дейности и занимания по интереси като в хода на учебната година може да ги сменят  според 

желанието си; 

 т. 8. да получават от учителите си консултации при организиране на са-

мостоятелната си подготовка; 
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 т. 9. да дават  мнения и предложения пред директора на училището по отношение на 

организацията и провеждането на цялостната дейност на училището; 

 т. 10. да ползват безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, 

както и в извънучебно работно време за развитие на интересите и способностите си по ред, 

определен със заповед на директора; 

 т. 11. да бъдат поощрявани с морални награди за високи постижения в учебната, 

извънкласната си дейност, както и за приноса си за развитието на училищната общност и за 

утвърждаване на доброто име на училището; 

 т. 12. след завършване на основно образование да получават стипендия при условия 

и ред, определен с акт на Министерския съвет. Да получават  стипендия от Училищното 

настоятелство по утвърдена от него процедура; 

 т. 13. да участват в работата на Педагогическия съвет, при обсъждане на поведението 

им в училище, както и при обсъждане на резултатите от обучението, при награждаване или 

наказване на ученици; 

 т. 14. да участват  в Ученическия съвет на училището, ако бъдат  избрани съгласно 

правилата на този ученически съвет. 

 т. 15. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или 

професия; 

т. 16. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището 

за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

т. 17. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

т. 18. да получават обща или допълнителна подкрепа за личностно развитие 

т. 19. да участват в проектни дейности 

 

Чл. 85. Учениците имат следните задължения: 

 т. 1. да спазват  ПДУ; 

 т. 2. да пазят  авторитета на училището и да уважават  неговие традиции; 

 т. 3. да се отнасят с уважение и респект към ръководството, учителите и служителите 

в училището; 

 т. 4. да зачитат правата и достойнството на своите съученици /да не прилагат 

физическо и психическо насилие/, да се отнасят  към тях с уважение и толерантност, в т. ч. и по 

отношение на религиозните, етническите и половите различия; 

 т. 5. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на по-ложението 

им  на ученик и на добрите нрави в обществото; да спазват наложените с този правилник 

ограничения във връзка с външния  вид, както следните изисквания към облеклото им в училище: 

  т. 5.1. за учениците от началния и прогимназиалния етап / от 1. до 8. клас/: 

   - за момичета: рокли, поли или панталони не по-къси от средата на 

бедрото; 

   - за момчета: панталони не по-къси от средата на бедрото. 

  т. 5.2. за ученици от гимназиалния етап: 

   - за момичета: рокли, поли или панталони не по-къси от средата на 

бедрото, риза, блуза, пуловер, жилетка, сиучър без надписи и изображения, освен фирмени знаци 

на производители на облекла. 

   - за момчета: дълъг панталон, риза, блуза, пуловер, жилетка, сиучър с 

къс или дълъг ръкав без надписи или изображения, освен фирмени знаци на производители на 

облекла; 

  т. 5.3. да носят прически, които откриват лицата. 

 т. 6. да опазват училищното имущество и училищната документация и да 

възстановява щетите, нанесени по негова вина; 

 т. 7. да пазят  предоставените им за безплатно ползване учебници и учебни памагала 

и да ги върнат на училището в края на учебната година или при напускане на училището. В случай 

, че учебник или учебно помагало е унищожено, загубено или негодно за следваща употреба, 

ученикът е длъжен да го плати на училището по актуалната към момента цена; 
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 т. 8. да се съобразяват с изискванията на охраната, както и да спазват  Правилника 

за безопасност и охрана в училището; 

 т. 9. когато се обучават  в дневна форма, да посещават  редовно учебните занятия 

 т. 10. да представят  писмен документ за направените отсъствия, съгласно 

изискванията на чл. 26. на настоящия правилник; 

 т. 11. да се подготвят редовно и добросъвестно за учебните занятия и да полагат 

съзнателни усилия за овладяване на учебния материал; 

 т. 12. да се явяват  навреме за учебните занятия, както и за извънкласните дейности. 

 т. 13. да спазват Етичния кодекс на училището.  

 т. 14. Да спазват мерките и правилата за използване на мобилни телефони на 

територията на училището по време на учебната 2021-2022 година, които са приети на заседание 

на Педагогическия съвет – протокол №17/14.09.2021г., и  утвърдени със заповед на директора 

№ РД-16-2537/14.09.2021г.Те са следните: 

 

1. Забранява се използването на мобилни телефони от ученици по време на учебните 

часове. 

2. Забранява се използването на мобилни телефони от педагогическите специалисти по 

време на учебните часове за провеждане на лични разговори.  

3. Мобилни телефони и електронни устройства може да се използват от учениците  в 

учебните часове след разрешение на учителя с цел прилагането им в учебния процес – 

при изпълнение на онлайн тест, поставена практическа задача от учителя или други 

иновативни методи в преподаването на учебното съдържание. 

4. По време на учебен час: 

- учениците от 1. до 7. клас се задължават, да прибират телефона настроен на режим без 

звук или изключен в личното шкафче; 

- учениците от 8. до 12. клас се задължават, да предават на учителя, телефонът настроен 

на режим без звук или изключен за поставяне на указано място. 

5. На територията на училището се забранява да се извършва следене, фотографиране, 

филмиране, записване или подлагане на други подобни действия на учители, ученици 

и други членове на училищната общност, без знанието или въпреки неговото изрично 

несъгласие, освен в предвидените от закона случаи.  

6. При възпрепятстване на учебния процес с използване на мобилен телефон в час, 

учителят може да отстрани ученик до края на учебния час (чл.199, ал.2 от ЗПУО). 

Учителят отразява нарушението в електронния дневник на училището. 

7. При системни нарушения на мерките и правилата се провежда среща-разговор в 

училище с родител, класен ръководител, педагогически съветник и екипа за обща 

подкрепа и личностно развитие. 

8. Учениците са длъжни да зачитат правата и достойнството на педагогическите 

специалисти. Действията по тайното използване на записващи и подслушвателни 

устройства от физически лица в училището , без знанието на учителя, е 

незаконосъобразно и всяко от засегнатите лица има право да потърси защита от съда. 



 20 

т.15. При преместване или напускане на 132.СУ учениците задължително връщат 

взетите учебници, учебни помагала и книги от училището. 

 

  

  

Чл. 86. Учениците  нямат  право: 

 т. 1. да накърняват с поведението си или с думи авторитета на училището; 

 т. 2. да накърняват с поведението си или с думи авторитета и достойнството на 

учителите и служителите; 

 т. 3. да накърняват правата и достойнството на другите ученици и да упражняват 

физическо или психическо насилие над тях, в т.ч. и на основата на религиозни, етнически и полови 

различия; 

 т. 4. да създават  пречки на учителя при и по повод изпълнението на служебните му 

задължения, както и да пречат  на съучениците си по време на учебен час; 

 т. 5. да застрашават  с действията си здравето и живота на другите, както и своите; 

 т. 6. да носят  хладни и огнестрелни оръжия или други предмети, с които може да 

застрашат  здравето и живота на другите; 

 т. 7. когато се обучават  в дневна форма, да отсъстват  без уважителна причина от 

учебните занятия, както и от извънкласните дейности, определени като задължителни; 

 т. 8. да участват в хазартни игри; 

 т. 9. да се явяват  в сградата в нетрезво състояние, да пушат, да употребяват алкохол 

и наркотици; 

 т. 10. да участват в политически партии и организации до навършване на 18-годишна 

възраст; 

 т. 11. да изразяват и/или да пропагандират  чoвеконенавистни идеи, както и такива 

на расова, етническа или религиозна основа; 

 т. 12. да използват  мобилен телефон и други технически и електронни средства по 

време на час без разрешение на учителя- телефоните да бъдат оставяни на определено от учителя 

място в началото на учебния час и да се получават обратно след приключването на часа; 

 т. 13. да се явяват на училище: 

  - с панталони с разрези, с дрехи, които прекалено разголват тялото /бедра, 

корем, гръб и др./, както и такива, които не отговарят на определеното в чл. 66, т. 5; 

  - с дрехи, накити и аксесоари, които натрапчиво демонстрират религиозна 

принадлежност и/или принадлежност към групи и организации неприемливи по т. 10 и т. 11; 

  - с обувки тип „джапанки”; 

  - когато е ученик от началния или прогимназиалния етап, да боядисва косата 

си, а когато е в гимназиалната степен – да боядисва косата си в цвят, различен от природно-

естествените /рус, кестеняв, риж, черен/; 

  - когато е ученик в началния или прогимназиалния етап, да се гримира, а 

когато е ученик в гимназиалната степен – да използва силен грим; 

  - когато е ученик в началния или прогимназиалния етап, да носи дълъг 

маникюр и да оцветява ноктите си, освен с бял или бледорозов лак, а когато е ученик в 

гимназиалната степен – да носи ноктопластика и да оцветява ноктите си в ярък цвят; 

  - с пиърсинг и/или татуировки; 

  - с шапка, качулка, кърпа или мрежичка за коса – в класната стая; 

  - с тъмни очила по време на учебни занятия, освен по медицински причини, 

удостоверени с медицински документ. 

 т. 15. да внасят храна и напитки в класните стаи; 

 т. 16. да минават по коридора на първия етаж, когато не са ученици от началния 

етап; 

 т. 17. да напускат училищната сграда, когато са отстранени от учебен час; 

 т. 18. да напускат  училищния двор преди края на учебните си занятия за деня без 

упълномощен от директора ръководител. Забраната важи както за времето на учебните занимания, 

така и за междучасията и свободните часове. 
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 т. 19. да правят  снимки и видеозаписи в сградата и в района на училището, с които 

накърняват  авторитета и достойнството на училището, учителите, служителите, другите ученици 

и да ги качват  във фейсбук, ютюб и други социални платформи. 

 

 

 

Раздел ІІІ 

 

Награди на учениците и учителите 

 

Чл. 87. (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 предмети; 

3. похвална грамота; 

4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена от 

Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап; 

5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици; 

6.участие в еднодневна екскурзия с образователен характер. 

(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на 

класния ръководител.  

Чл. 88. 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 предмети; 

- с грамота; 

- с парична сума, определена от УН. 

 

 

Раздел ІV 

 

Родители 

 

Чл. 89. Училището осъществява образователно-възпитателния процес във взаи-модействие 

и сътрудничество с родителите. 

Чл. 90. Родителите имат следните права: 

 т. 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за 

общуване с учениците и учителите и приобщаването им към общността; 

 т. 2. да се срещат с директора, класния ръководител и учителите в определеното 

приемно време или в друго удобно и за двете страни време; 

 т. 3. да се запознаят с УУП; 

 т. 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището или 

за организацията на образователно-възпитателния процес; 

 т. 5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, когато се засягат права и интереси на детето / ученика; 

 т. 6. да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 

 т. 7. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието; 

Чл. 91. Родителите имат следните задължения: 

 т. 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителна училищна 

възраст; 

 т. 2. да запишат детето при условието на чл.12 от ЗПУО в първи клас; 
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 т. 3. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с този правилник при 

записването на детето им в училище и на първата родителска среща и да съдействат за спазването 

му от страна на детето / ученика; 

 т. 4. да не допускат явяване на детето им в училище във вид и/или с облекло, които 

не съответстват на този правилник; 

 т. 5. редовно да се осведомяват от учителите и класния ръководител за своите деца 

относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и 

спазването на училищните правила; 

 т. 6. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени 

от директора, класния ръководител или учител, в подходящо за двете страни време; 

 т. 7. да поддържат редовно връзка с класния ръководител и да информират 

своевременно за промяна в адреса и/или телефоните за връзка с него; 

 т. 8. да участват в родителските срещи; 

 т. 9. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

 т. 10. да проследят предаването на извинителни бележки за отсъствие на детето им 

по уважителни причини в необходимия срок; 

 т. 11. Редовно да се информират за броя на отсъствията на детето им, за да се 

предотврати то да бъде в риск от отпадане; 

 т. 12. когато се налага детето им да отсъства по домашни причини, да уведомят 

класния ръководител най-малко един ден предварително. 

 т. 13 да възстановят нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 

известяването на класния ръководител. В случай, че щетата не се възстанови в регламентирания 

тридневен срок, се прекратяват правата на ученика към училището след решение на ПС; 

  т. 14. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат 

при осъществяване на дейности по закрила на детето. 

 т. 15. писмено да информират директора и учителите, когато е налице спор за 

упражняване на родителските права над детето съгласно писмо на МОН №9105-200/11.06.2013 г.  

 т.16. родителите са длъжни, когато отсъстват продължително от РБ, да информират 

класния ръководител кой е настойник на детето / ученика. 

 т. 17. родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са 

длъжни да гарантират постигането на целите по чл.5 от ЗПУО. 

 т. 18. запознават се с мерките и правилата за използване на мобилни телефони на 

територията на училището. 

 Чл. 92. Лицата, които официално имат настойнически права над ученик, имат същите права 

и задължения към ученика като родителите. 

 

 

 

Глава V 
 

Отсъствия и санкции на учениците 
 

 Раздел І 

 

Чл. 93. Ученик от дневна форма на обучение, който отсъства от учебни занятия или от 

задължителни извънкласни дейности, без да има уважителна причина за това, получава  отсъствия. 

Чл. 94. На ученик от целодневна организация на учебния ден  се извиняват отсъствията му 

от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете за дейностите по интереси до два учебни 

часа през деня или два дни от седмицата при липса на друга възможност след подадена декларация 

от родител или настойник. 

Чл. 95. Писмените документи за извиняване на отсъствия трябва да бъдат представени от 

ученика на класния ръководител не по-късно от три учебни дни след явяването на ученика на 
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училище. Отсъствия, за които писменият документ е представен след този срок, се считат за 

неизвинени. 

Чл.96. В Информационната система за развитие на механизма (ИСРМ) „ Посещаемо и 

безопасно училище“ ежемесечно се дава информация за отсъствията на учениците. В риск от 

отпадане са тези деца и ученици с над 130 общо отсъствия от учебни часове по уважителни и 

неуважителни причини, повече от 40 часа отсъствия по неуважителни причини ( 25 за 

предучилищна възраст). 

Чл. 97. Писмените документи за извиняване на отсъствията се съхраняват от класния 

ръководител до началото на следващата учебна година, след което се предават за съхранение в 

архива на училището заедно с дневника на паралелката. Бележките се подреждат хронологически 

в индивидуални за всеки ученик пластмасови джобове, събрани в папка на класа. 

Чл. 98. За закъснение се счита явяване до 20 минути след началото на учебния час, по-

големи закъснения се считат за цяло отсъствие. Закъснения до 20 минути за два учебни часа се 

считат за едно отсъствие по неуважителни причини. 

Чл.98.а В случай, че ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му 

се поставят отсъствия в съответствие с чл.98. 

Чл.98.б. В случай, че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и 

учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението 

и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния 

учебен предмет от графика за деня. 

Чл. 99. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат 

от: 1. учениците, обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при обучението 

при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по 

отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през 

учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде 

осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за 

ритмичност по чл. 11, ал. 1; 2. учениците, обучавани в дистанционна и в индивидуална форма, 

които до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се 

прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и 

училищното образование; 3. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 

3, т. 3 и 4 ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната форма, които 

до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага 

текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

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

включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано през 

съответния учебен срок и за съответния вид подготовка.  

 Чл. 100. Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални 

образователни потребности не се отразява на формирането на срочна и/или годишна оценка. 

Чл. 101. Когато ученикът по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

е отсъствал от повече от една трета от учебните часове за срока по даден предмет и е оставен от 

учителя без оценка за срока и/или годината, има право на удължаване на срока и/или годината при 

спазване на следната процедура: Ученикът и неговите родители /настойници/ в личен разговор с 

директора изясняват причините за отсъствията и подават писмено заявление, че желаят 

удължаване на срока и/или годината. Прилагат и съответните медицински документи. Директорът 

представя заявлението пред Педагогическия съвет, който взима решение. На основание на това 

решение директорът издава заповед за реда, по който ще бъде удължен срокът и/или годината. 

Чл. 102. Ученик от дневна форма на обучение, който поради  отсъствия по неуважителни 

причини е оставен без оценка за годината по един или по няколко предмета, се явява на изпити за 

определяне на срочната и годишната оценка по ред и условия, определени със заповед на 

директора. 

 Чл. 103. За допуснатите отсъствия –по уважителни и неуважителни причини – класният 

ръководител писмено уведомява родителя. Броят на отсъствията на ученика веднъж месечно се 

отразява от класния ръководител в ученическата му книжка. 
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Чл. 104.  При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното 

образование, настоящия правилник или при допускане на отсъствия по неуважителни причини на 

учениците се налагат следните санкции: 

1. „Забележка“ – за: 

а. 5 и над 5 отсъствия  по неуважителни причини; 

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 дневника 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. 10 и над 10 отсъствия по неуважителни причини; 

б. възпрепятстване на учебния процес; 

в. употреба на алкохол. 

3 „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за: 

а. 25 отсъствия по неуважителни причини; 

б. увреждане на училищната материално-техническа база и 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; то се разглежда и 

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

з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо 

провинение; 

и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за 

първо провинение; 

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

4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за: 

а. повече от 40 отсъствия  по неуважителни причини; 

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в 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 за извиняване на отсъствие – за второ 

провинение; 

ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за 

второ провинение; 

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

5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 

16-годишна възраст – за: 

а. повече от 40 отсъствия  по неуважителни причини; 

б. други тежки нарушения.  

Чл. 105. Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

този правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно-

възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 

отстраняването му. 

Чл. 106. Когато ученик пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, 

учителят може да го отстрани до края на учебния час. 
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Чл. 107. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за 

отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо. 

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

на проблемното поведение. 

Чл. 108. 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.109 (1) Санкциите са срочни. 

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

Чл. 110. 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 ПС. 

Чл. 111. За едно нарушение не може да бъде налагано повече от едно наказание. 

 

 

Раздел ІІ – срокове на санкциите и процедури 

 

Чл. 112. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението на класния ръководител или от решението на ПС. 

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването  на ученика и родителя му, а 

заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО 

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

Чл. 113. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

бележника за кореспонденция на ученика. 

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

училище“, „Преместване в друго училище“ или „Преместване от дневна в самостоятелна форма на 

обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех. 

(3) При налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. 

Чл. 114. (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 и в личния картон на ученика. 

Чл. 115. За всички неуредени с този правилник въпроси се прилага ЗПУО и другите 

нормативни документи, действащи в системата на образованието. 

 

ГЛАВА VI 

 

Организация и провеждане на ДЗИ 

 

 

Чл. 116. (1)  При провеждане на държавни зрелостни изпити имат право да присъстват като 

наблюдатели до трима определени  до 10 дни преди изпитния ден представители на родители/ 

попечители на ученици от училището, в което се провежда ДЗИ.  

(2)  Представители на родителите не могат да бъдат: 

- родители/ попечители на зрелосници; 

- лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; 

- лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

съответстващи на учебния предмет. 

(3) Представителите на родителите могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди 

началото на изпита, при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в 

сградата, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на 

провеждане на държавния зрелостен изпит. 

Чл. 117. Процедура: 
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1. Изпраща се покана от училището до председателя на Училищното настоятелство, който да 

излъчи трима представители от настоятелството; 

2. Председателят на УН връща обратна връзка- излъчва трима представители на родители на 

ученици, които да присъстват като наблюдатели в деня на провеждане  на изпитите или предоставя 

избора на ...... 

3. Училището изпраща покани до тримата избрани представители. 

4. Родителите/ настойниците попълват декларация по образец, утвърден от МОН, за липса на 

обстоятелства, коитобиха попречили да присъстват като наблюдатели на ДЗИ. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА VII 

 

Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд 

 

Чл. 118. (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 специална тетрадка 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, да не излизат по площите пред прозорците на 

общежитието. 

(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, труд и техника, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж и да 

запознаят учениците в часовете си. 

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора по административните въпроси. 
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ГЛАВА VIII.  Обучение от разстояние в електронна среда 

 

Чл. 119. (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. четиридесет минути - в гимназиалната степен.  

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

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

 

Чл.120.(1) Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно 

обучение от разстояние в електронна среда 

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

часове следват утвърденото седмично разписание. 

 (3) 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. 

(4) Когато в училището е организирано обучение по чл. 40а, ал. 3 и 4, ученик, който се 

обучава в самостоятелна форма по ал. 2, т. 1 - 3, може по желание да наблюдава синхронен урок, 

без да взаимодейства с учителя и с останалите ученици. 

Чл. 121.(1) Обучението в дистанционна форма може да е синхронно или несинхронно. 

(2) При синхронното обучение в дистанционна форма дистанционните учебни часове 

включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна 

текуща обратна връзка за резултатите от обучението.  

(3) Несинхронно е обучението в дистанционна форма, когато дистанционните учебни 

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

 (4) Когато училище от списъка по ал. 15 осъществява дистанционна форма на обучение 

на ученици от друго училище, обучението е синхронно. 

(5) Дистанционна форма на обучение може да се осъществява освен от училище по ал. 13 

и 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. 

Чл. 122 а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

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

обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед на министъра на 

образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, 

индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система 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 училището, обучението на учениците в нея се осъществява, 

доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

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

директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични условия, 

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

осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана 

форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други 

уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. 
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 (4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен 

процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и 

технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от 

разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни 

дни до края на извънредната епидемична обстановка: 

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

ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;  

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

ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;  

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

началника на регионалното управление на образованието. 

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

което са записани учениците.  

(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 4 се осъществява от училището, в което е 

записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което предлага такова обучение, или 

от училище по чл. 38, ал. 15. 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. 122б. (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. 122в. За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът: 

 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. 122 г. (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и ал. 4, т. 

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

училището, в което е записан ученикът, издава заповед.  

 

Чл. 122 д. (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, 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 училището 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 същото училище.  

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

в електронна среда за ученика по чл. 40а, 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 училището, в което е записан ученикът, 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 

училището, в което е записан ученикът, издава заповед.  

 

Чл. 122 е. С декларацията по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, 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. 122 ж. (1) Обучението от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и 4 

започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1 

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

обучението от разстояние в електронна среда, която училището и/или училището, определено по 

реда на чл. 40а, ал. 6, могат да осигурят по учебните предмети от училищния учебен план. 

 (2) Когато е подадено заявление по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, 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 училището, в което е записан, му осигурява обща 

подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.  

(3) Обучението по чл. 40а, 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. 40г, ал. 1 и по чл. 40д, ал. 1 

задължения. 
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 (4) Обучението по чл. 40а, 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. 40а, ал. 1 и 2, като за този 

период ученикът се обучава с паралелката си.  

 

Чл. 122 з. (1) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда от 

училището, в което е записан, 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. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние синхронно в електронна среда от 

училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, училището осъществява обучението по учебните 

предмети от раздел А и по задължителните модули от профилиращите учебни предмети. В 

случай че училището, в което е записан ученикът, предлага изучаване на учебен предмет от 

раздел А на чужд език, в училището, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, съответният учебен 

предмет се изучава на български език. 

 (3) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда от 

училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, училището осигурява наблюдение на уроци по 

учебните предмети от раздел А и по задължителните модули от профилиращите учебни 

предмети, а взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на ученика се 

осъществяват от учители в училището, в което е записан ученикът. 

 (4) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда от училище, 

определено по реда на чл. 40а, ал. 6, обучението на ученика по учебните предмети от раздел Б, с 

изключение на задължителните модули от профилиращите учебни предмети, а при възможност - 

и по раздел В, се осъществява от учители в училището, в което е записан. 

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

се осъществяват синхронно от учители в училището, в което е записан, но не помалко 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 училището, в което ученикът е записан, и училището, определено по 

реда на чл. 40а, ал. 6, си взаимодействат при водеща роля на второто училище за създаване на 

оптимални условия за обучение на ученика.  

 

ГЛАВА IX.  Мерки за недопускане и ограничаване разпространението  на COVID 19 на 

територията на 132.СУ ,,Ваня Войнова“ и  опазване на живота и здравето на децата, 

учениците и педагогическите специалисти 

 

Чл.123  Децата, учениците, педагогическите специалисти и родителите са длъжни да спазват 

следните задължителни мерки: 

 

1. Спазване на общите здравни мерки (актуалните здравни регулации на министерство на 

здравеопазването) 

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).  

Носенето на маска или шлем е задължително :  

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, 

санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при 

хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;  

- в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон, библиотека) – от 

учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от 

прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).  

- При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по 

тяхно желание;  

- Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. 
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Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището осигурява 

маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за 

учителите - маски или шлемове. 

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване: 

•Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и 

дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на 

врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни 

чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 

4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

• Педагогическите специалисти създават организация, учебните стаи да се проветряват по 

време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската 

стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, 

клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. 

• Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата  се следи за изразходването и 

своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за 

подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. 

 

4. Указания за засилена лична хигиена и условия за това: 

• Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички ученици и работещи. 

• Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в 

учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и 

работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана. 

• Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на 

тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне. 

• Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце. 

• Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите. 

 

5. Възпитателни мерки: 

• Педагогическите специалисти и класните ръководители, провеждат на периодични 

разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, 

за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от 

COVID-19.  

• Напомняне на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и 

физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите. 

• Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая 

• и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

• Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

 

6. Контрол по достъпа на външни лица до сградата на училището: 

• Да не се допускат в сградата  лица, деца, ученици и педагогически персонал без поставена 

маска или шлем. 

• Да не се допускат в сградата  лица, деца  със видимо влошен здравословен  вид  . 

• При съмнение да се сигнализира ръководството на училището за по-нататъшни 

инструкции. 

7. Контрол за проветряването на класните стаи, кабинети и други учебни помещения и носенето 

на лични предпазни средства: 

• Дежурните педагогически специалисти по етажи / вход, проверяват дали посетителите 

носят маски, проследява ползването на дезинфектант за ръце и дезинфекцията на обувки на 

входа. 

 

избираеми мерки за недопускане и ограничаване разпространението  на COVID 19 територията 

на 132.СУ ,,Ваня Войнова“, както следва: 



 32 

I. Класни стаи и организация на учебния процес: 

1. Създаване на училищен екип за координация, организация и спазване на правилата. 

2. Създаване на здравни протоколи. 

3. Изграждане на система на дежурство на педагогическите специалисти по етажи, главен 

дежурен учител за деня. 

4. Създаване на организацията на движение в училището: 

• Регулиране на движението на влизане и излизане през двата входа на училището и 

придвижването по коридори и етажи, без струпване на входа и при спазване на дистанция; 

• Разделяне на коридорите на ленти с цел еднопосочно движение чрез стикери и стрелки; 

5. Паралелките от ПГ -5 г. и 6 г. и 1.клас са отделени на отделен етаж / 1 етаж/, през който се 

забранява преминаването на ученици от други паралелки. 

6. Паралелките от 2. до 7.клас клас ще се обучават на класна система. 

7. В случаите при невъзможност един учител да формира норма преподавателска работа в 

рамките на едни випуск, в седмично разписание се създава разграничаване на заложените учебни 

часове в един випуск за деня. 

8. Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред на 

ученическите маси – прилага се където е възможно. 

9. Поставяне на стикери за спазване на здравните мерки за предпазване от COVID-19. 

10. Изготвяне на инструктажи и указания за ученици, родители, персонал и външни 

посетители. 

II. Междучасия. Санитарни помещения: 

1. За децата и учениците от ПГ -5 и 6 г. 1-2 клас, 3-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас са утвърдени 

самостоятелни дневни режими с разминаващ се начален час на учебния ден, междучасие  и край 

на учебния ден. 

2. Дежурните учители на етаж следят да няма струпване на повече от двама ученици в 

санитарните помещения. 

III. Стол и бюфет: 

1. Дежурният учител в бюфет следи да не се допуска струпване в бюфета и учениците да 

изчакват реда си на разстояние 

2. Децата и учениците от ПГ -5 и 6 г. 1-2 клас, 3-4 клас се хранят в класните стаи с прибори 

за еднократна употреба. 

3. Учениците от 5. до 12. клас и педагогическите специалисти, които се хранят в стола на 

училището спазват разстояние и изчакват реда си извън помещението, когато е необходимо. 

IV. Училищен двор: 

1. Използване на откритата класна стая за провеждане на учебни часове, когато времето 

позволява. 

2. Разделяне на двора на зони за отделните паралелки и групи ЦДО. 

3. Маркиране на зона за родителите, които изчакват децата и учениците – пред входа на 

училището, спазвайки дистанция един от друг. 

V. Физкултурен салон: 

1. Часовете по физическо възпитание и спорт да се провеждат в двора на училището винаги, 

когато времето позволява това. 

2. Във физкултурния салона да се провеждат часове само с един клас. 

VI. Kомуникация: 

1. Използване на електронна поща за комуникация с педагогическите специалисти, когато 

определената задача позволява това. 

2. При работата в учителската стая на малки групи, задължително използване на защитни 

предпазни средства. 

3. Организиране на родителските срещи на двора на училището, когато времето позволява. 

  

 

ГЛАВА X.  Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 
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§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. 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 Протокол № 

17/14.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


