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ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. ал. 1 С този правилник се уреждат организацията и реда за провеждане на процеса на 

образование, който включва обучение, възпитание и социализация в ПТГ „Иван Райнов”, конкрети-

зира правата и задълженията на учителите и учениците, управлението, ресурсното и финансовото 

осигуряване на учебното заведение, съобразно Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) подзаконовите актове за прилагането му, както и на ЗНП за учениците от XI и XII клас. 

ал. 2 Правилникът се издава на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и урежда отношенията в 

процеса на обучение, възпитание и социализация при пълно зачитане и уважение на човешката лич-

ност, в съответствие с принципите, целите и Държавните образователни стандарти (ДОС) в училищ-

ното образование в България. 

Чл. 2 Правилникът е задължителен за педагогическия и непедагогическия персонал, учени-

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

Чл. 3 С този Правилник се определят структурата, функциите, управлението на ПТГ „Иван Рай-

нов” – Ямбол, правата и задълженията на педагогическите специалисти, учениците и служителите в 

училището, организацията на образователния процес, издаването на документи за завършен клас, 

етап или степен на образование. Правилникът има за цел създаване на ефективна организация на ця-

лостната дейност, рационалното използване на работното време и повишаване качеството и резулта-

тите от образователната работа с учениците. 

 

ГЛАВА ВТОРА – УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 4 ПТГ „Иван Райнов” е неспециализирано държавно училище – професионална гимназия, 

която осигурява качествена общообразователна и професионална подготовка на учениците и условия 

за извънкласна дейност в подкрепяща учебна среда и съвременна материално-техническа база. Пре-

доставя възможност за придобиване квалификация по професия, съгласно държавните образователни 

стандарти. 

 Чл. 5 Основните задачи на системата на професионалното образование и обучение в ПТГ “Иван 

Райнов“ са заложени в стратегията за развитие на училището в периода 2016-2020 г.: 

• Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съот-

ветствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да от-

говорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

• Формиране на личности с трайни и задълбочени професионално-практически знания, уме-

ния и интелект при обучението по избраната професия. 

• Обучение и възпитание на учениците според държавните образователни изисквания и 
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стандартите на Европейската общност в духа на демократичните ценности с адекватно ориентиране 

в динамично променящия се свят. 

• Създаване на условия всеки ученик да развива личностните и професионалните си способ-

ности по усвояваната професия за подобряване на собственото си благосъстояние и на конкурен-

тноспособността на националната икономика, чрез повишаване на адаптивността му към икономическите и 

социалните промени. 

• Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбира-

телство 

• Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване 

и правилно поведение в обществото. 

• Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане 

за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща 

европейска държава. 

• Да доразвием и задълбочим стремежа на младите хора за „учене през целия живот“. 

• Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравос-

ловен начин на живот. 

• Утвърждаване на ценностна система в поведението и кариерното развитие на учениците 

като граждани на Европейската общност. 

• Излизане на пазара на труда с квалифицирани, професионално подготвени, знаещи и мо-

жещи специалисти, конвертируеми с професионалните си умения и способности. 

• Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

Чл. 6 Формите на обучение в училището са: дневна, самостоятелна, индивидуална и обучение 

чрез работа (дуална система на обучение), чл. 30, ал. 5 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование 

При обявено извънредно положение или извънредна обстановка е възможно преминаване към 

обучение в електронна среда от разстояние. 

Чл. 7 В дневна форма на обучение и в дуална система на обучение учениците се организират в 

паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира индивидуално. 

Чл. 8. ал. 1 Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците 

се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети за оформяне на годишна 

оценка, съгласно училищен учебен план. 

ал. 2 (1) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със запо-

вед на директора на училището. 

(2) Учениците имат право на една редовна и две поправителни сесии за една учебна година, 

според чл. 37, ал. 5 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното об-

разование. 
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 Редовна сесия 
I поправителна 

II 
поправителна  I II 

Време за провеждане 
на сесията 

Ноември Януари Март 
8-11 клас – Юни 
за 12 клас – до 10 май 

Подаване на 
заявленията 

до 15 октомври до 15 декември до 15 февруари 
до 15 май/ 
за 12 клас до 15 април 

 

(3) Учениците могат да полагат изпит за следващия клас, само ако успешно са положили 

всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

(4) Ученик, който не се е явил на изпит от редовната или поправителните сесии, определени 

със заповед на директора и не представи оправдателен документ се отписва от училището. 

(5) Ученик, който не се е явил на изпит/-и от редовната сесия и представи оправдателен до-

кумент за това, ще се яви да положи изпита/-тите за оформяне на годишна оценка в допълнителна 

редовна сесия, определена със заповед на директора. 

ал. 3 Професиите, по които ще се провежда обучението в самостоятелната форма на обучение, 

се определят в началото на учебната година с решение на Педагогическия съвет и се утвърждават със 

заповед на директора. 

ал. 4 Обучението в самостоятелна форма се извършва по утвърдените учебни планове, както 

следва: 

(1) При обучение след завършено основно образование се прилагат съответните учебни пла-

нове за дневно обучение. 

(2) При обучение след завършено средно образование се прилагат учебни планове, разрабо-

тени съгласно рамковите изисквания за приложение на чл. 27 на ЗПОО, които се приемат с решение 

на Педа- гогическия съвет и се утвърждават от директора на училището. 

ал. 5 Ученик, започнал обучението си в дневна форма на обучение по определена професия (спе- 

циалност) и премине в самостоятелна форма на обучение по същата специалност в началото или по 

вре- ме на учебната година, продължава по учебния план, по който е започнал обучението си. 

ал. 6 Ученик, който се е обучавал във форма – обучение чрез работа (дуална система на обуче-

ние) и премине в самостоятелна форма на обучение, продължава по избран от него утвърден учили-

щен учебен план от дневна форма на обучение. 

ал. 7 Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава. /чл. 92, ал. 2 от ЗПУО/ 

ал. 8 При разминаване на училищните учебни планове на учениците се провеждат приравни- 

телни изпити преди редовната изпитна сесия по ред и условия определени в заповед на директора. 

ал. 9 Часовете за консултации се разпределят между учителите, преподаващи по съответния 

уче- бен предмет съгласно протоколно решение на професионалното обединение, утвърдено от ди-

ректора на училището. 

Чл. 9. ал. 1 Училището осигурява професионално обучение в самостоятелна форма на лица със 
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завършено средно образование съгласно чл. 14б, ал. 4 от ЗПОО, финансово осигурени от юридически 

или физически лица. 

ал. 2 Организацията, провеждането, материалното и финансово осигуряване на професионал-

ното обучение се уреждат с договор между директора на училището и институцията (лицето), финан-

сиращи обучението. 

ал. 3 Училището организира и провежда курсове за подготовка за валидиране на професио-

нални компетентности за лица, навършили 16 години. 

Обучението и завършването на курса се извършва при условията и по реда на Закона за профе-

сионалното образование и обучение. 

Чл. 10. ал. 1 Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и те-

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

ал. 2 Директорът организира разработването на индивидуален учебен план и график на учеб-

ните занятия и ги утвърждава. 

ал. 3 Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед 

на директора на училището. 

Чл. 11. ал. 1 Ученици, които следва да се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на 

обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обу-

чение, подават писмено заявление до директора на училището. 

ал. 2 Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, 

могат да променят формата на обучението си до началото на учебната година. Промяната на формата 

на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална 

и самостоятелна форма на обучение. 

ал. 3 За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

ал. 4 Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава. 

ал. 5 Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, губи ученически права, ако се яви 

на по-малко от 50% от определените му по график изпити. 

ал. 6 Възстановяването на ученически права се допуска за следваща учебна година след 

подадено от ученика заявление. 

Чл. 12. ал. 1 Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма 

на обучение, при която професионалната квалификация се придобива чрез: 

1. Практическо обучение в реална работна среда; 

2. Обучение в професионална гимназия. 

ал. 2 Обучението чрез работа (дуална система на обучение) може да се организира от професи-

оналната гимназия въз основа на партньорство между един или няколко работодатели. 

ал. 3 Учебната практика в реална работна среда за учениците в дуална система на обучение се 
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организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили 16 години. 

ал. 4 Обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР) е форма на обучение, която се 

прилага при непредвидени или извънредни ситуации (напр. COVID-19, грипни епидемии и др.), и при 

която учениците се обучават дистанционно с помощта на информационните технологии. Условията и 

редът за организиране и провеждане на ОЕСР се определят със заповед на директора на училището. 

Чл. 13 Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на професио-

нална квалификация в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид доку-

менти, които дават равни права на завършилите. 

Чл. 14 Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, 

учебни дни и учебни часове. Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септем-

ври, 2021 г. Училището работи с електронен дневник Shkolo.bg. 

Чл. 15 Всички форми на обучението се провеждат по учебни планове, приети от Педагогическия 

съвет въз основа на типови учебни планове. Разпределението на предметите и часовете в учебните 

планове се съгласува с методическите обединения ежегодно. 

Чл. 16 Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълне-

ние на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна 

програма за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни 

часове по учебен план. 

Чл. 17 (1) Седмичното разписание се изготвя и съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за 

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

директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок и се изпраща 

за съгласуване в РЗИ. Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ. След съгла-

суването на седмичното разписание, екземпляр от него се изпраща в РУО – Ямбол. 

(2) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед, в която задължи-

телно описва обстоятелствата за промяната, да определи различно от утвърденото седмичното раз-

писание разпределение на учебните часове при: 

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

науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеж-

дане на национални и регионални външни оценявания. 

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

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

предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане 

на класни работи. 

(3) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се координират от зам.-ди-

рек- тора по учебната дейност (ЗДУД) при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради 

болест, законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) 
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(4) Информация за временните размествания в седмичното разписание се поставят на инфор-

мационните табла в училище (в учителската стая и във фоайето на първия етаж). 

Чл. 18 Учебните занятия започват и завършват по график, утвърден със заповед на директора. 

Чл. 19 Началото на учебния час се оповестява с два звънеца: първият – за учениците, вторият 

(трикратен) – за учителите. 

Чл. 20 Промени в графика за деня се правят само със заповед на директора. 

ал. 1 При отсъствие на учител ЗДУД осигурява заместващ учител от училището или от банката 

на РУО – Ямбол. 

ал. 2 При необходимост свободните часове се заместват от директор, ЗДУД и педагогическия 

съветник в рамките на установеното работно време. В тези часове се работи по учебна програма, при-

ета от Педагогическия съвет и утвърдена от директора. Програмата включва теми от гражданското и 

здравното образование. 

Чл. 21 Учениците заемат местата си в учебното помещение в интервала между първия и втория 

звънец. 

Чл. 22 Учителите идват в училище не по-късно от 15 мин. преди започване на учебния час. 

Чл. 23 Учителят влиза в съответното учебно помещение след биенето на втория звънец. 

Чл. 24 По време на учебните занятия учениците изпълняват възложените от учителите или 

наставниците задачи и съблюдават техните изисквания. 

Чл. 25 Нивото на подготвеност и равнището на знанията на учениците се оценяват от учителя 

и/или наставника. 

Чл. 26 Оценката се вписва в електронния дневник не по-късно от края на работния ден. 

Чл. 27 За учениците, обучавани в дуална система на обучение за практическото обучение в ре-

ална работна среда, наставникът и учителят методик оформят годишна оценка, която учителят мето-

дик вписва в електронния дневник. 

Чл. 28 Изпитванията се провеждат съгласно Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резул-

татите от обучението на учениците или Наредба № 3 /15.04.2003 г. за системата за оценяване. 

Чл. 29 Контролните и класните работи се провеждат по график, при спазване на следните изис-

квания: 

1. За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една конт-

ролна работа в един учебен ден; 

2. За една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от 

две класни работи; 

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

Чл. 30. ал. 1 Графикът за контролните и класните работи се изготвя от ЗДУД по предложение 

на учителите по съответните учебни предмети и се утвърждава от директора на училището до две 

седмици след началото на всеки учебен срок, поставя се на общодостъпно място в сградата и се 
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публикува в сайта на гимназията и в Shkolo.bg. 

ал. 2 За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните 

ръководители – родителите. 

Чл. 31. ал. 1 Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задъл-

жителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден (3). 

ал. 2 Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебен/и предмет/и, полагат попра-

вителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. 

Провеждането на поправителните изпити се извършва по график, съставен от ЗДУД и утвърден 

от директора на училището. 

ал. 3 Ученици, които по уважителни причини, удостоверени с документ, не са се явили на поп-

равителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, 

определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври. 

ал. 4 Ученици, които имат оценка слаб (2) на изпит от редовните и/или на допълнителните 

поправителни сесии, или не са се явили на провеждането им, повтарят класа. 

ал. 5 Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебен/и пред-

мет/и на редовните и/или на допълнителните поправителни сесии, или не са се явили на поправи-

телни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска попра-

вителна сесия и в сесиите по ал. 2. 

Чл. 32. ал.1 За ученици, застрашени от отпадане, училищният координиращ екип, съвместно с 

всички педагогически специалисти, осигуряват обща подкрепа, като: 

1. Организират извънкласни и извънучилищни дейности,   съобразени с образовател-

ните потребности и с интересите на ученика; 

2. Осигурят консултации по предмети, по които ученикът изпитва затруднения; 

3. Организират индивидуални срещи с родителя/настойника на ученика, на които се об-

съждат възможностите за оказване на подкрепа, след което информацията се вписва в електронния 

дневник. 

ал. 2 За ученици, за които координиращият екип съвместно с всички педагогически специа-

листи преценят, се организира допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 33 В училището е въведено дежурство по указания и график, разработени от ЗДУД, съоб-

разени с ангажираността на учителите за съответния ден и утвърдени от директора. 

ал. 1 Дежурните учители идват в училище 20 мин. преди първия учебен час и проверяват спаз-

ването на всички противоепидемични мерки за провеждане на учебни занятия. 

ал. 2 (1) Дежурните ученици в класа идват 10 мин. преди започване на първия учебен час. 

(2) Всяко междучасие проветряват класните стаи. 

(3) Следят съучениците си при излизане в междучасие, спазват ли изискването за поставена 

предпазна маска на лицето и дали при завръщането си си дезинфекцират ръцете. 
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(3) По време на учебните занятия следят за състоянието на кабинетите и при установена пов-

реда уведомяват преподавателя, при когото имат час, а той уведомява дежурния учител за предприе-

мане на съответни мерки по отстраняването ѝ . 

Чл. 34. ал. 1 Дезинфекция на бравите на кабинети, работилници, лаборатории, физкулту-

рен салон се прави след всеки учебен час. При необходимост такава се прави и на маси и столове. По-

довете в учебните стаи се дезинфекцират ежедневно след учебните часове с 1%-ов разтвор на дезин-

фектант. 

ал. 2 Коридорите и стълбищата се почистват след всеки и след последния учебен час от хигие-

нистите. Учебните помещения се измиват два пъти седмично. 

ал. 3 Дезинфекция на санитарните възли се прави два пъти през деня – след голямото между-

часие и след края на учебния ден с 2%-ов разтвор. 

ал. 4 При наличие на ОБИ и/или инфекциозни заболявания се прави пълна дезинфекция на по-

мещенията – кабинет/и, работилница/и, лаборатория/и, физкултурен салон. 

Чл. 35 Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от пор-

тиера или дежурния учител да удостоверят самоличността си с документ и да бъдат вписани в специ-

ална тетрадка. При отказ те не се допускат в сградата на училището. 

Чл. 35 Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от пор-

тиера или дежурния учител да удостоверят самоличността си с документ, да бъдат вписани в специ-

ална тетрадка и да спазват противоепидемичните мерки. При отказ те не се допускат в сградата на 

училището. 

Чл. 36. ал. 1 Всеки учител, служител и учащ, който постъпва на работа или обучение в учили-

щето се допуска само след като бъде инструктиран по безопасност, хигиена на труда и противопо-

жарна охрана – начален инструктаж. 

ал. 2 Периодичен инструктаж се провежда не по-рядко от веднъж годишно за педагогически 

и непедагогически персонал, но преди изтичане датата на предходния периодичен. 

ал. 3. Периодичен инструктаж на учениците се провежда в началото на годината и началото 

на втория срок от класния ръководител. Всеки клас има книга за инструктаж, която се води от класния 

ръководител. 

ал. 4 За всяко работно място се провежда периодичен инструктаж в началото на годината и 

началото на втория срок от прекия учител за съответния кабинет, работилница, лаборатория и физ-

културен салон. 

ал. 5 Извънреден инструктаж се провежда при допуснати трудови злополуки и/или инци-

денти през периода. 

ал. 6 Книгата за инструктажа на педагогическия и непедагогическия персонал се води и съхра-

нява от председателя на Комисията по ЗБУТ в ПТГ. Във всяка работилница, лаборатория и кабинет, 

както и физкултурния салон има книга за инструктаж, която се води и съхранява от прекия учител. 
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Чл. 37. ал. 1 Училищната документация се съхранява и архивира от ЗДУД в учебен отдел. 

ал. 2 Всички документи, изготвяни в училище, се предоставят на учителите за работа, но в края 

на работния ден задължително се връщат на мястото им за съхранение. 

ал. 3 Имащите достъп до документацията нямат право да ги предоставят на учениците по ка-

къвто и да е повод. 

Чл. 38 Заверяването на документацията и осъществяването на контрол по нейното водене 

се извършва от директора или от упълномощени от него лица. 

Чл. 39 При допусната грешка в документ: 

1. който е прошнурован и прономерован, грешката се зачертава с една хоризонтална червена 

линия, след което се нанася поправката със син химикал и се подписва от коригиращия, който е длъ-

жен да го предостави на директора за заверка. Поправката се заверява от директора и се подпечатва с 

печата на училището; 

2. който не е прошнурован и прономерован, се унищожава и се изготвя нов. 

Чл. 40 Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за премес-

тване в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището. Документът се из-

готвя от класния ръководител след представяне от ученика на контролен лист, подписан от домакина, 

библиотекаря и оторизираните за това лица. 

Чл. 41. ал. 1 Инвентарът се завежда под номер в инвентарен списък, в счетоводната програма 

Ажур. Номерът се изписва върху съответния предмет. 

ал. 2 Инвентарът се зачислява на служители и учители в училището от домакина срещу подпис 

в специален опис за инвентара, предаден на отговорно пазене. 

ал. 3 Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по указания на директора, след 

представяне на контролен лист, подписан от библиотекаря и касиер-домакина. 

ал. 4 В края на всяка календарна година се извършва инвентаризация на училищното имущес-

тво от комисия, назначена от директора. 

ал. 5 При необходимост комисията по ал. 4 изготвя списък на инвентара, подлежащ на браку-

ване. 

ал. 6 Комисии, определени със заповед на директора, правят оглед на предложените за брак 

материали и приключват своята работа като съставят протокол за брак. 

Чл. 42. ал. 1 Учениците, щатният персонал и външните лица възстановяват или обезщетяват 

по пазарни цени нанесените имуществени вреди в 10-дневен срок. 

ал. 2 Лицата, направили умишлени повреди, се наказват дисциплинарно. Те са длъжни да вне-

сат определената от главния счетоводител сума в касата на училището. 

ал. 3 Повредите на училищното имущество се докладват на ЗДУД от дежурните учители и уче-

ници, и от непедагогическия персонал. 

Чл. 43. ал. 1 Печатът с държавния герб се съхранява от директора в касата на училището. 
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ал. 2 Печатите на училището се съхраняват както следва: при административен секретар (без 

номер в клеймото), при главен счетоводител (с номер 01 в клеймото) и при ЗДУД (с номер 02 в клей-

мото). 

Чл. 44 За осигуряване на безопасни условия за провеждане на различни форми на ученически 

отдих, туризъм, спорт, учебни екскурзии и др. да се спазва Наредба за детските и ученическите ту-

ристи чески пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование, приета с ПМС 365/21.12.2016 г. 

Чл. 45. ал. 1 Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по 

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

и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни, научни и производствени ин-

ститу ции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за ту-

ризма. 

ал. 2 Редът и начина на организиране на посещенията от ал. 1 се определят в Правилника за 

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

ал. 3 Всяко събитие по ал. 1 се предшества от: 

– изготвяне на план от учителя, който го организира, с описани точно начален час, място и 

цел на посещение и списък на учениците, които ще участват; 

– изготвяне на инструктаж на учениците, които ще участват и запознаването им с него в 

писмен 

вид; 

– събиране на бланки, удостоверяващи информираното съгласие на родител/настойник на 

всеки 

ученик за организираното събитие; 

– така изготвените документи се събират от учителя, организиращ събитието, и се предста-

вят на директора за одобрение не по-късно от два дни преди провеждането. 

ал. 4 За провеждане на събитието по ал. 1 директорът издава заповед. 

 

ГЛАВА ТРЕТА – УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

РАЗДЕЛ І ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 46. ал. 1 Педагогическият специалист организира и провежда образователно-възпитател-

ния процес по учебния прeдмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства 

за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда. 

ал. 2 Обществеността, административните органи и учениците изразяват почит и уважение 

към учителите. 
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ал. 3 Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите 

за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност. 

ал. 4 Учителските длъжности в ПТГ „Иван Райнов” са: 

1. „учител”; 

2. „старши учител”; 

3. „учител-методик”. 

Длъжностите по т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование и образователно- 

квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”. 

Чл. 47 Педагогическият специалист има следните права: 

1. Да бъдат зачитани правата и достойнството му; 

2. Да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

целите, заложени в учебната програма; 

3. Да участва във формирането на политиките за развитие на училището; 

4. Да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задълже-

ния; 

5. Да повишава квалификацията си; 

6. Да бъде поощряван и награждаван; 

7. Да дава мнения и прави предложения за развитието на гимназията; 

8. Да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните 

и националните им органи; 

9. Да участва в класирането на проектите за учебници по съответния учебен предмет и при 

избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 

10. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнението на служебните му задъл-

жения, както и за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от органите 

за управление в системата на образованието; 

11. Да провежда научно-практическа и практико-експериментална работа след съгласуване с 

училищното ръководство; 

12. Да получава представително облекло според нормативните документи; 

13. Да разрешава като класен ръководител отсъствия на ученици до три дни за учебна година, 

след информация – искане от родител, по уважителни причини; 

14. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения. Размножаването на материали за тестове и изпитвания на учениците се извършва от 

длъжностно лице, определено от директора. 

15. Да получава информация от директора на училището, регионалното управление по обра-

зованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и 

повишаване на професионалната си квалификация; 
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16. Да отстрани ученик: 

16.1. който възпрепятства учебния процес, съгласно чл. 199, ал. 2 от ЗПУО, като за целта се 

уведомят педагогическия съветник, заместник-директорите или директора на гимназията. 

16.2. който се явява с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността 

на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, съгласно чл. 

199, ал. 3 от ЗПУО. 

17. Да получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд СБКО, ДМС 

и работно облекло. 

18. Да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън ус-

тановеното в гимназията работно време при условията на чл. 111 от КТ, като уведоми работодателя 

си с декларация. 

13. Да ползва платен и неплатен отпуск при условията и реда на КТ и наредбата за работното 

време, почивките и отпуските. 

Чл. 48. Педагогическият специалист има следните задължения: 

Длъжността „учител“ 

1. Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придо-

биване на ключови компетентности от децата и учениците. 

2. Прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на учениците. 

3. Ефективно използване на дигиталните технологии. 

4. Оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности. 

5. Анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и 

учениците. 

6. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за пълно-

ценно включване в образователната и социалната среда. 

7. Сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заин-

тересовани страни. 

8. Участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 

и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването, на които изисква такава. 

9. Подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 

съответния учебен предмет или модул. 

10. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците. 

11. Разработване и изпълнение на проекти и програми. 

12. Участие в професионална мобилност и професионални общности. 

13. Разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 
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институцията. 

14. Опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на орга-

низираните допълнителни дейности или занимания по интереси. 

15. Водене и съхраняване на задължителните документи. 

16. Провеждане на консултации с ученици и родители. 

17. Създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и вза-

имопомощ. 

18. Провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и учи-

лищното образование. 

19. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебните 

предмети по „чужд език“, както и на учебните предмети на чужд език, да общуват с учениците на кни-

жовен български език и да ги подпомагат да усвояват книжовните езикови норми; да проверяват и 

оценяват знанията и постиженията на учениците в съответствие с Наредба № 11 и № 3 на МОН за системата за 

оценяване. 

20. Да не дава информация за становища и мнения, обсъждани на Педагогически съвет или 

имащи служебен характер, чрез която съзнателно или не, може да се накърнят интересите на гимна-

зията. 

21. Да вписва в електронния дневник ежедневно, до края на учебния ден, действително взе-

тите часове и конкретната тема на урока, отсъстващите за деня и закъснелите за часа ученици; при 

неспазване на определения срок и направена констатация в протокол от проверка на ръководството, 

часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях. 

22. В едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена декларация 

пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година е пре-

доставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси. 

Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за различните видове 

изпити, както и при оценяването на тези изпити, подават декларация относно липса на конфликт на 

интереси, при наличие на такъв, не могат да участват в съответните комисии. 

23. Да познава и спазва Етичния кодекс на общността. 

24. Учителите, които са отговорници на кабинети, да правят ежедневен оглед на МТБ и при 

констатирани нередности да уведомяват ЗДУД и да вписват откритите повреди в книгата при касиер- 

домакина. 

25. Педагогическият и непедагогическият персонал са длъжни да спазват изискванията на За-

кона за защита на личните данни. 

26. Провежда периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрас-

товите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в 

условията на епидемия от COVID-19. Напомня на учениците да спазват и съблюдават правилата за 
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лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към ос-

таналите. 

27. С личния си пример показва на учениците спазването на противоепидемичните мерки – 

носене на предпазна маска/шлем, дезинфекция на ръцете, спазване на физическа дистанция и др. 

Длъжността „старши учител“ включва и следните задължения: 

1. Организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация. 

2. Анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка 

на учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас. 

3. Подпомагане на лицата, заемащи длъжността „учител“. 

4. Разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 

Длъжността „учител, професионална подготовка“ включва и следните задължения: 

1. Планиране, организиране и разработване на учебни програми за задължителноизбираема 

подготовка и разширената професионална подготовка съвместно с бизнеса. 

2. Актуализиране на учебното съдържание в съответствие с прилаганите съвременни техно-

логии и техника. 

3. Взаимодействие със специалисти – представители на фирмите, при провеждане на учеб-

ната и производствената практика. 

4. Изготвяне на изпитните материали за провеждането на задължителен държавен изпит 

или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на правос-

пособност за професии, упражняването на които изисква такава. 

5. Осигуряване на безопасни условия при провеждане на учебна и производствена практика. 

6. Взаимодействие с представители на фирмите партньори за осигуряване качеството на 

практическото обучение. 

Длъжността „учител-методик“ включва и следните задължения: 

1. Организира подбора и разпределя лицата за практическо обучение в реална работна среда. 

2. Подбира и разпределя учениците при работодателите най-късно два месеца преди нача-

лото на учебната година, в която ще започне обучението. 

3. Изготвя и предоставя на директора на гимназията списък с разпределянето при работода-

телите на учениците, на които ще бъде предложено да сключат трудов договор по чл. 230, ал. 1 от Ко-

декса на труда (КТ). 

4. Изготвя и предоставя на директора договори за провеждане на дуално обучение в Бълга-

рия с фирмите и договори за изплащане на стипендия на всеки ученик. 

5. Поддържа връзка с работодателя и наставника. 

6. Контролира присъствието на учениците по време на практическото обучение, както и ра-

ботата им под ръководството на наставника във фирмата. 
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7. До 3-то число на всеки месец да дава информация във фирмата относно броя неизвинени 

отсъствия на ученика. 

8. Въз основа на текущите оценки наставникът и учителят-методик определят годишната 

оценка по учебен предмет „Практика на реално работно място“, като годишната оценка се вписва с 

количествен и качествен показател от учителя-методик в документацията на училището. 

9. Учителят-методик провежда срещи и посещения на място в предприятията по одобрен от 

директора график и разговаря с наставниците и ръководствата на фирмите по въпроси, свързани с 

практическото обучение на учениците. 

10. Своевременно представя информация на работодателя за срочният успех на учениците. 

11. Изготвя информация за наставниците при неуспешно завършване на учебната година от 

ученика, при непреминаване на ученика в по-горен клас, при прекъсване на обучението от страна на 

ученика в училището партньор или при преместване на ученика в друг клас на училището партньор, 

или в друго училище, при преминаване на ученика в друга форма на обучение. 

12. Организира и провежда съвместно с работодателя изпитите за придобиване на про-

фесио нална квалификация по професията. 

13. Съблюдава за съответствието между практическото обучение извършвано от ПАРТНЬОРА 

и утвърдените учебен план и учебна програма за дуално образование по съответната професия. 

14. При проблеми, свързани с дуалното обучение с ученици, родители, наставници или 

други лица от фирмите-партньори, следва своевременно да уведоми писмено ПАРТНЬОРА и УЧИЛИ-

ЩЕТО. 

Педагогическия съветник има следните задължения: 

1. Консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръко-

водство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. 

2. Участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпита-

нието, социализацията и закрилата на учениците. 

3. Консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други заин-

терсо вани страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес. 

4. Посредничество при решаване на конфликти. 

5. Подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с образователния процес и с 

из- бора на занимания по интереси. 

6. Работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните ви-

дове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на различни 

форми на агресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми за противодейс-

твие и на мерки за въздействие. 

7. Участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва 

оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа, 
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като при липсата на психолог в институцията подпомагат и координират дейността на екипа. 

8. Участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното им 

поведение и дейности по превенция на отпадането от училище. 

9. Подпомагане на личностното развитие и адаптирането на децата и учениците към образо-

вателната среда. 

10. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците. 

11. Осъществяване на връзката между родителите и институцията в работата по случаи. 

12. Участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 

квали фикация и споделяне на добри практики. 

13. Сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в 

междуинституционални екипни срещи. 

14. Провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и учи-

лищ ното образование. 

 

Задължения на лицето назначено на длъжност „ръководител на направление 

„Информационни и комуникационни технологии“: 

1.  Внедряване и ефективно използване на цифрови технологии в образователния процес и уп-

равлението на училището. 

2.  Подпомагане на педагогическите специалисти при избора и използване на цифрови техноло-

гии в образователния процес. 

3.  Осигуряване на съвместимостта на базите данни на училището с други системни админист-

ратори. 

4.  Организиране и поддръжка на вътрешната информационна и комуникационна система. 

5.  Организиране и координиране на процесите по събиране, оценяване, съхраняване, обработ-

ване, представяне и обмен на информация, свързани с дейността на институцията. 

6.  Участие във вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното изпол-

зва- не на дигиталните технологии и за прилагане на информационни продукти и софтуер. 

7.  Запознаване на учениците с безопасното използване на дигиталните технологии, включително 

и за работа в интернет среда. 

8. Разработване и поддържане на електронни материали и бази данни, свързани с дейността на 

институцията. 

Задължения на дежурния учител: 

1. Започва работа 20 минути преди началото на първия учебен час. 

2. Проверява спазването на всички противоепидемични мерки за провеждане на учебни за-

нятия – наличие на дезинфектант в кабинетите, почистени кошчета, проветрени стаи. 

3. Следи за пропускателния режим на учениците в училище и за спазване на социалната дис-

танция. 
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4. Контролира поведението на учениците през междучасията, грижи се за дисциплината в 

коридора и класните стаи на съответния етаж и/или двора и др. Контролира реда, следи за опазването 

и съхранението на имуществото и наличния инвентар в коридорите и класните стаи. 

5. Своевременно съобщава на директора за констатирани нарушения. 

6. Следи за опазването на хигиената в коридорите и класните стаи, не допуска тютюнопушене 

в тоалетните и др. 

7. Спазва процедурите за закрила на децата и учениците и защита при случаи на насилие или 

риск от насилие и при кризисна интервенция. 

8. Дежурството на учителите може да се подпомага от дежурни ученици, съгласно регламент 

в раздела за ученическото самоуправление. 

9. При констатиране на нарушения от учениците на разпоредби на този правилник, дежур-

ният учител прави предложение за откриване на процедура по налагане на санкция на ученика/ците, 

уведомява класния ръководител, който уведомява родителя/ите на ученика/ците. 

10. Дежурствата в класните стаи се организират от класните ръководители. 

11. Приключва дежурството си съобразно изготвеният график за срока. 

Чл. 49 Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, 

да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него. 

Чл. 50 Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при на-

личие на конфликт на интереси. 

Чл. 51 Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за при-

емните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да из-

вършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане 

на държавните зрелостни изпити. 

Чл. 52 При установяване на нарушение по чл. 50 и 51 учителите носят дисциплинарна отговор-

ност по реда на Кодекса на труда. 

Чл. 53 Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения: 

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. 

2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предпри-

ема превантивни и корективни мерки за справяне с тях. 

3. Да контролира посещаемостта на учениците от паралелката в учебните часове. 

4. До 3-то число на всеки месец да предоставя на секретаря на училището информация за броя 

на отсъствията на учениците от класа му за изтеклия месец. 

5. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна 
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причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в теле-

фонен разговор, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкции и да обсъди 

с него възможностите за отстраняване на причините за неприемливото поведение. Информация- та 

за предприетите мерки се вписва в електронния дневник. 

6. 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 педагоги-

ческа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага. 

7. Да организира и провежда родителски срещи. 

8. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да органи-

зира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност. 

9. Да участва в процедурите за налагане на санкции по отношение на учениците от паралел-

ката в случаите и по реда, предвиден в този правилник. 

10. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да 

се информира за успеха и развитието на учениците по съответния учебен предмет, за спазване на учи-

лищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда. 

11. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители за намиране на 

нови форми за общуване с учениците и родителите. 

12. Да осъществява връзка, подпомага и съдейства на специалистите, които работят с уче-

ници от паралелката. 

13. Да води редовно и да съхранява учебната документация на паралелката. 

14. По време на срещи с родителите да се обсъждат и вземат решения по основни въпроси, 

свързани с развитието и възпитанието на учениците (включително с участието на специалисти). 

15. Не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните 

ученици от паралелката. 

16. На първата родителска среща за учебната година да предоставя на родителите информа-

ция за графика на приемното време на учителите в училището. 

17. В края на всеки месец да попълва и предава в учебен отдел декларация за взетите от него 

часове за водене на документацията на класа и срещи с родителите (II ЧК) (Приложение № 2 към пра-

вилника). 

 

РАЗДЕЛ ІІ УЧЕНИЦИ 

 

Чл. 54 Учениците участват като партньори в обучението и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, опре-

делени с правилника на училището по предложение на учениците. 

Чл. 55 Ученикът има следните права: 
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1. Да бъде обучаван и възпитаван в здравословна, безопасна и сигурна среда. 

2. Да бъде зачитан като активен участник в образователния процес. 

3. Да избира профила и професията. 

4. Да избира между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избирае-

мите и във факултативните учебни часове. 

5. Да получава библиотечно-информационно обслужване. 

6. Да получава информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си. 

7. Да получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

8. Да бъде информиран и консултиран във връзка с избора на образование и/или професия. 

9. Да участва в проектни дейности. 

10. Да дава мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите 

и за факултативните учебни часове. 

11. Чрез формите на ученическо самоуправление да участва в обсъждането при решаване 

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план. 

12. Да получава съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

изра зяване на мнение по въпроси, които пряко го засягат, както и при участие в живота на общността. 

13. Да бъде поощряван с морални и материални награди. 

14. Да получава стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет и до-

пълни телни поощтрителни плащания от фирмите-партньори по дуална форма на обучение. 

Чл. 56 Ученикът има следните задължения: 

1. Да присъства и да участва в учебните часове и занимания. 

2. Да съхранява авторитета на училището и училищната общност и да допринася за разви-

тие на добрите традиции. 

3. Да зачита правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо 

и психическо насилие. 

4. Да се явява в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правил-

ник. 

5. Да не участва в хазартни игри, да не употребява тютюн и тютюневи изделия, алкохол и 

нарко тични вещества. 

6. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност. 

7. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него. 

8. Да спазва правилата за поведение в класа и в училището. 

9. Да спазва правилника за дейността на институцията. 

10. Да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учеб-

ните часове. 

11. Да не използва електронни средства за комуникация по време на учебните часове, ако в 
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часа не се изисква това. 

12. В часовете по учебна практика да идва задължително с работно облекло, а в часовете 

по физическо възпитание и спорт – със спортен екип. 

13. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. 

14. Да не бъде на обществени места без придружител след 20:00 часа, ако е до 14-

годишна възраст и след 22:00 часа, ако е до 18-годишна възраст. 

15. Да спазва регламентираните противоепидемични мерки. 

Чл. 57 Ученикът може да отсъства от училище по следните уважителни причини: по медицин-

ски причини, поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, до 3 или до 

7 дена по мотивирано предложение от родителя/ настойника. 

ал. 1 Отсъствията от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска 

бележка от лекар, заверена от фелдшера на училището; бележка от спортния клуб или друга 

институция, ангажирала времето на ученика; мотивирно писмено заявление от родителя/настойника 

(Приложение № 3 – за до 3 дни и № 4 – за до 7 дни от Правилника). 

ал. 2 Извинителните документи за отсъствията се представят както следва: медицинската бе-

лежка се предава до три дни след крайния срок на извинителния документ, бележката от спортния 

клуб или институцията и заявлението от родителя се предават преди предстоящото отсъствие, а при 

невъзможност родителят/настойникът уведомява класния ръководител по телефона или на e-mail и 

след завръщане на ученика в училище предоставя документа. При работа в ОРЕС изпраща извинител-

ния документ по електронен път. 

ал. 3 При продължително боледуване, родителят/настойникът уведомява писмено класния ръ-

ководител за предстоящото лечение с цел предварително извиняване на отсъствията преди предста-

вяне на медицински документ. 

ал. 4 При наличие на технически причини, възпрепятстващи своевременно включването на 

ученика в час/ове в ОРЕС, родител/ настойник/ лице, което полага грижа за ученика задължително 

уведомява класния ръководител за причините налагащи отсъствието. В рамките на същия ден по-

пълва и изпраща до класния ръководител заявление по образец (Приложение 3А) , в което посочва 

обстоятелствата наложили отсъствието.  

Чл. 58 Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. 

Чл. 59 Закъснение до 20 минути за учебен час без уважителни причини се счита за половин 

учебен час неизвинено отсъствие, а когато отсъствието е повече от 20 минути – за цял час. 

Чл. 60. ал. 1 На ученик, обучаван в дневна форма, който е допуснал повече от 25 % отсъствия по 

един или няколко учебни предмета от задължителната или избираемата подготовка и няма минимал-

ния брой текущи изпитвания не се оформя срочна оценка. 

ал. 2 В случаите по ал. 1, ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка, по ред, опреде- 

лен със заповед на директора. 
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ал. 3   В случаите, когато ученикът не се яви на определената дата по ал. 2, се определя втора 

дата, която не може да е по-късно от две седмици преди края на срока. Ако ученикът не се яви и на нея, 

ще полага изпит за оформяне на годишна оценка. 

Чл. 61 Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по никоя от 

посочените причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя/настойника с писмо, те-

лефо нен разговор или по e-mail. 

Чл. 62 Броят на отсъствията на ученика се отбелязват в електронния дневник  

Чл. 63 При положителни прояви по време на час, всеки учител може да впише в електронния 

дневник за ученика „Похвала“ в подменю „Отзиви“, като избере една или няколко от предложените в 

програмата „Значки“. 

 

РАЗДЕЛ ІII    УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 66. ал. 1 За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, на ученика 

се налагат следните санкции: 

• забележка; 

• предупреждение за преместване в друго училище; 

• преместване в друго училище; 

• преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение (за ученици, навършили 

16- годишна възраст). 

т. 1 Санкция „Забележка“ се налага за: 

• подсказване и преписване по време на изпитвания; 

• неспазване на дисциплината в класната стая, бюфета, библиотеката; 

• системно неявяване (повече от 3 пъти на учебен срок) без спортен екип в часовете по ФВС, 

без работно облекло и предпазни средства в часовете по практика и/или без учебници и помагала по 

останалите учебни предмети, не работи в час и нарушава дисциплината; 

• регистрирани над 10 забележки в електронния дневник относно дисциплината и поведени-

ето на ученика за един учебен срок; 

• за използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешение на учител; 

• при системни безпричинни отсъствия от общоучилищни мероприятия. 

т. 2 Санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага: 

• при прояви на насилие и тормоз: вербална агресия – обидни изказвания, ругатни, подиг-

равки, унижаващи достойнството епитети, прояви на дискриминация и други подобни; 

• при налагане на мярката „отстраняване от учебен час“ повече от 5 пъти за един учебен срок; 

• за внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители; 

• за системно нарушаване на дисциплината, регистрирани над 15 забележки в електронния 
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днев ник на паралелката за един учебен срок; 

• за употреба на алкохол и наркотици; 

• за кражба или унищожаване на училищно или чуждо имущество; 

• за организиране и провеждане на хазартни игри; 

• за фалшификация на училищна документация; 

• за неуважително отношение към преподавател или служител на училището; 

• за многократно използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешение на учител. 

т. 3 Санкция „Преместване в друго училище“ се налага за системни нарушения на този Пра-

вилник и сериозни провинения като: 

• особено тежки прояви на агресия и насилие; 

• унищожаване на официална училищна документация; 

т. 4 Санкция „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ се прилага на 

ученици за тежки или системни нарушения. 

ал. 2 По същата причина/неизпълнения на задълженията на ученика/ може да му бъде 

наложена и мярка извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове 

време. Дейностите в полза на училището са съобразени с възрастовите особености и здравословното 

състояние на учениците и не унижават тяхното достойнство. Те са конкретни за ученика, съобразени 

с деянието и се определят с решение на Педагогическия съвет и заповед на директора. В заповедта се 

посочват лицата, контролиращи изпълнението на дейностите. 

ал. 3 Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на пра-

вилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в об-

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

страняването му, за което класният ръководител уведомява родителя. 

ал. 4 Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час или 

не е подготвен за часа, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Учителят не вписва не-

извинено         отсъствие в дневника на класа, а в подменю „Забележки“ представя събитието с помощта на 

предложените в платформата „Значки“. 

ал. 5 Отстраненият ученик се явява в кабинета на ЗДУД или педагогическия съветник, които 

вписват в електронния дневник мерките, взети за прекратяване на неприемливото поведение на уче-

ника в подменю „Подкрепа“ за съответния клас. 

ал. 6 Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 

нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 67 Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му поведение, 

на ученика се предоставя обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1, т. 12 от ЗПУО, като: 

1. Видът на дейностите за обща подкрепа се определя от координатора съвместно с класния 

ръководител, учителите на ученика и родителя. 
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2. За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на 

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

класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището осъществяват връзката и сът-

рудничеството между училището, семейството и обкръжението на учениците. 

3. В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от родителя 

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

но със съгласието на родителя си. 

4. В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той 

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

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

отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти 

на лицето. 

5. При неизпълнение от страна на родителя на задълженията, както и в случаите когато ро-

дителят или лицето не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът на училището сигна-

лизира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на ученика за предприемане на дейст-

вия при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

6. В уведомлението се посочва извършеното от ученика нарушение, при което родителят или 

определеното лице може да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

7. Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика. 

8. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоля-

ване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините те да не дадат 

резултат. 

Чл. 68 За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. 

Чл. 69 Санкциите са срочни. 

ал. 1 Срокът на санкциите по чл. 66, ал. 1 е до края на учебната година. 

ал. 2 Когато санкциите по чл. 66, ал. 1, т. 2 – т. 4 са наложени до 30 учебни дни преди края 

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

Чл. 70 Видът и срокът на санкциите се определят, като се отчитат видът, тежестта на нару-

шението и личностните особености на ученика. 

Чл. 71 Санкциите по чл. 66, ал. 1, т. 4 се налагат като крайна мярка при тежки или системни 

нарушения. 

Чл. 72. ал. 1 Санкциите по чл. 66 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия: 

т. 1 Санкция „Забележка“ се налага за: 

• системни закъснения за час (над 10 за един срок); 

• допуснати от 5 до 10 отсъствия по неуважителни причини. 

т. 2 Санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага за: 



25  

• допуснати от 10 до 20 отсъствия по неуважителни причини. 

т. 3 Санкция „Преместване в друго училище“ се налага за: 

• допуснати над 20 отсъствия по неуважителни причини, с изключение на учениците от пос-

ледния гимназиален клас. 

т. 4 Санкция „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ (за уче-

ници, навършили 16-годишна възраст“ се налага за: 

• тежки или системни нарушения; 

• допуснати над 20 отсъствия по неуважителни причини. 

ал. 2 Санкциите по ал. 1, т. 1 се налагат със заповед на директора по мотивирано предложение 

на класния ръководител, а за т. 2 – т. 4 – със заповед на директора по предложение на Педагогическия 

съвет. 

Чл. 73. ал. 1 Процедурата за налагане на санкция на ученик се счита за започнала, когато в кан-

целарията на директора постъпи мотивирано предложение за това от класен ръководител или друг 

учител на гимназията (Приложение № 5 от Правилника). 

ал. 2 Директорът на училището задължително уведомява родителя/настойника за откриване 

на процедура по налагане на санкция с писмо, предадено лично от служител на гимназията, по куриер 

или с писмо с обратна разписка (Приложение 6 от Правилника), в което задължително се описват при-

чините, довели до разкриване на процедурата и условията, при които родителя може да участва в нея. 

ал. 3 В случай на разкриване на процедура за налагане на санкциите „Предупреждение за пре-

местване“ или „Преместване в друго училище“ или от дневна в самостоятелна форма на обучение се 

из- праща уведомително писмо и до териториалната структура за закрила на детето (Приложение № 

7 от Правилника). 

Чл. 74. ал. 1 Преди налагане на санкция по чл. 66, ал. 1, т. 1 директорът, а при санкция по т. 2 – 

т. 4 Педагогическият съвет, задължително изслушва обяснението на ученика, запознава се с фактите, 

отнасящи се до нарушението. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог 

или на педагогически съветник. 

ал. 2 На изслушването по ал. 1 присъства и социален работник от дирекция „Социално подпо-

магане“ в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето, поканен с изпратеното в отдел 

за- крила на детето уведомително писмо. 

Чл. 75. ал. 1 В заповедта за налагане на санкцията се посочват видът, срокът и мотивите за 

налагането ѝ . В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодо-

ляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините те да не 

дадат резултат. 

ал. 2 Заповедта може да се обжалва пред министъра на образованието и науката. 

Чл. 76. ал. 1 Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика санкции. 

ал. 2 Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в електронния личен картон 
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на ученика. 

ал. 3 С решение на Педагогическия съвет след налагане на санкция по чл. 66, ал.1, т. 2 – т. 4 и чл. 

72, ал. 1, т. 2 – т. 4 се спира стипендията и картата за пътуване на ученика. 

ал. 4 За наложените санкции се информират всички ученици в училището. 

Чл. 77. ал. 1 При налагане на мярката по чл. 66, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се 

отбелязват неизвинени отсъствия. 

ал. 2 При налагане на мярката по чл. 66, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят 

не отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по 

времето на отстраняването си. ЗДУД и/или педагогическият съветник създават условия за възпита-

телна работа с учениците при изпълнението на мярката. 

ал. 3 Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 66, ал. 1, т. 3 и чл. 72, ал. 1, т. 3 продължава 

обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО. 

Чл. 78. ал. 1 Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

ал. 2 По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 66, ал. 1, т. 3 и чл. 72 , ал. 

1, т. 3 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен. 

ал. 3 Заличаването се отбелязва в електронния личен картон на ученика. 

 

РАЗДЕЛ ІV РОДИТЕЛИ 

 

Чл. 79. ал. 1 Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учени- 

ците във взаимодействие и сътрудничество с родителите/наставниците. 

ал. 2 Родителите/наставниците имат следните права: 

1. В началото на учебната година да им бъде осигурена възможност за регистрация в елект-

ронния дневник на училището, откъдето периодично и своевременно да получават информация за 

успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата на училището 

и за приобщаването им към общността. 

2. Да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с дру-

гите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни 

време. 

3. Да се запознаят с училищния учебен план и другите документи, свързани с учебно- възпи-

тателния процес. 

4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въп-

роси, които засягат правата и интересите на ученика. 

5. Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището и в училищното 
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настоятелство. 

6. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището. 

7. Да участват като наблюдатели при организиране и провеждане на ДЗИ след предварително 

подадено заявление от тяхна страна, съгласно чл. 103 на Наредба № 11 за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците. 

ал. 3 Родителите/наставниците имат следните задължения: 

1. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевре-

менно класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика. 

2. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната 

среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила. 

3. Да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от 

страна на ученика. 

4. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изгражда-

нето на умения за учене през целия живот. 

5. Да участват в родителските срещи. 

6. Да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специ-

алист в подходящо за двете страни време. 

7. Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да га-

ранти- рат постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

8. Да предоставя информация за здравословното състояние на ученика и за проведени ме-

дицин ски изследвания и консултации. 

9. Да осигури присъствието на ученика за провеждане на допълнително обучение за пре-

венция на обучителни затруднения и проблемно поведение. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 80 Училището се ръководи от директор, подпомаган от заместник-директори. 

Чл. 81 Специализиран орган на управление е Педагогическият съвет. 

Чл. 82 Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността, развитието 

и материалното осигуряване на училището. 

Чл. 83 Общественият съвет е обществен орган за подпомагане дейността, развитието и 

материалното осигуряване на училището. 

Чл. 84 Директорът на училището има следните задължения: 

1. Прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование. 

2. Ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията. 

3. Планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за при-

доби ването на ключови компетентности от учениците. 
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4. Отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучи-

лищното и училищното образование. 

5. Отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни 

програми. 

6. Отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията доку-

менти правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др. 

7. Организира и ръководи самооценяването на училището. 

8. Определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държав-

ния и допълнителния план-прием на учениците. 

9. Организира приемането или преместването на ученици на местата, определени с училищ-

ния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием. 

10. Организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежа-

щите на задължително обучение ученици. 

11. Подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на об-

разо вание, за професионална квалификация. 

12. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъж ностите. 

13. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

не- педагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. 

14. Обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на об-

разованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на сис-

темата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни 

от овакантяването или от откриването им. 

15. Управлява и развива ефективно персонала. 

16. Осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на пе-

дагогическите специалисти. 

17. Утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съ-

образно стратегията за развитие на институцията. 

18. Организира атестирането на педагогическите специалисти. 

19. Отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на 

бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците 

и служителите и обществения съвет. 

20. Поощрява и награждава ученици. 

21. Поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал. 

22. Налага санкции на ученици. 

23. Налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия 
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персонал. 

24. Отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, 

възпитание и труд. 

25. Отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите. 

26. Осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности. 

27. Взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни. 

28. Представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и 

лица. 

29. Сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образова-

телната институция в съответствие с предоставените му правомощия. 

30. Контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на докумен-

тите в институцията. 

31. Съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб. 

32. Съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки, органи-

зира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им. 

33. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона 

за предучилищното и училищното образование. 

34. В изпълнение на правомощията си издава административни актове. 

35. Провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и учи-

лищ ното образование. 

36. Директорът на училището е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълне-

ние на решенията му. 

37. Директорът няма право да предоставя образователни услуги срещу заплащане. При уста-

новяване на нарушение, директорът носи дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.  

38. За отстраняване, преустановяване и/или предотвратяване на последиците от констати-

рани нарушения в резултат на осъществения контрол, директорът със заповед дава задължителни 

предписания на учители и служители. 

39. Заповедта за задължителни предписания по т. 38 съдържа указания със срок за изпълне-

нието им и срок за представяне на доклад до директора. 

Чл. 85. ал. 1 Заместник-директорите подпомагат директора при организирането и контрола на 

учебната и учебно-производствената дейност на училището съгласно нормативните актове в систе-

мата на образованието и съответната длъжностна характеристика. 

ал. 2 Заместник-директорите нямат право да предоставят образователни услуги срещу запла-

щане. При установяване на нарушение носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 

ал. 3 Заместник-директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа изпълняват 

и задълженията по чл. 48 от Правилника. 
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ал. 4 Заместник-директорите изпълняват и други задължения, възложени от директора, в съ-

ответствие със спецификата на длъжността и вида на институцията. 

Чл. 86. ал. 1 Педагогическият съвет на училището е специализиран орган за разглеждане и 

решаване на основни педагогически въпроси, като включва в състава си заместник-директорите, учи-

телите и другите специалисти с педагогически функции. Педагогическият съвет: 

1. Приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година. 

2. Приема Правилника за дейността на училището. 

3. Приема училищните учебни планове. 

4. Избира формите на обучение. 

5. Приема учебните планове за индивидуална форма на обучение. 

6. Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на 

норма тивните актове. 

7. Приема годишния план за дейността на училището. 

8. Приема Етичен кодекс, който се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се 

по ставя на видно място в училищната сграда. 

9. Приема Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище и алгоритъм 

за не говото прилагане. 

10. Приема Правилник за безопасни условия на труд, обучение и възпитание. 

11. Приема мерки за повишаване качеството на образованието. 

12. Приема програма за превенция за ранното напускане на училище. 

13. Приема програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците 

от уязвимите групи. 

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

15. Обсъжда и взема решение по предложение на класните ръководители за освобождаване 

от часове по физическо възпитание на ученици, чиито родители/настойници са подали заявление в 

канцеларията на директора, придружено от медицински документ, удостоверяващ състоянието. 

16. Прави предложения до директора за награждаване на ученици или за налагане на санкции 

по чл. 66, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4, както и чл. 72, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4. 

17. Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дей-

ността ѝ . 

18. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси. 

19. Запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите на неговото изпълнение. 

20. Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото 

на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

ал. 2 В състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват 
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председателят на училищното настоятелство, медицинското лице, което обслужва училището, и биб-

лиотекарят. 

ал. 3 Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на месец от директора. Извънредно 

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

ал. 4 Педагогическият съвет приема или отменя решения с мнозинство при присъствие на не 

по- малко от 2/3 от състава му. 

Чл. 87 Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността, развитието 

и материалното осигуряване на ПТГ „Иван Райнов ”. За постигане на целите си настоятелството: 

1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването 

на текущи проблеми на училището. 

2. Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за учили-

щето. 

3. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището. 

4. Участва при избора на учебници от Педагогическия съвет, по които ще се обучават учени-

ците от училището и при възможност осигурява закупуването им. 

5. Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и реша-

ването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището. 

6. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по 

пробле мите на учениците. 

7. Подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното 

учи лищно обучение. 

8. Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организира-

ния отдих, туризъм и спорт с учениците. 

9. Съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учени-

ците. 

10. Предлага мерки за подобряване на дейността на училището. 

11. Организира обществеността за подпомагане на училището. 

12. Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на образова-

нието. 

13. Организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и разви-

тието на техните деца. 

14. Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и 

други вредни влияния върху учениците. 

15. Подпомага социално слабите ученици. 

16. Съдейства на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на уче-

ници. 
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17. Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност, съгласно 

чл. 175, ал. 1 от ЗПУО. 

Чл. 88 Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението му. 

ал. 1 Общественият съвет в училището: 

1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на дирек-

тора за изпълнението ѝ . 

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, 

ал. 1, т. 8 и 9. 

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

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и инспектирането на 

училището. 

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет. 

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на учи-

лището. 

6. Съгласува Училищния учебен план. 

7. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, ди-

ректорите и другите педагогически специалисти. 

8. Съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните 

комплекти. 

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си конста-

тира нарушения на нормативните актове. 

10. Дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1. 

11. Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност, съгласно 

чл. 175, ал. 1 от ЗПУО. 

ал. 2 При неодобрение от Обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и т. 6 те се връщат с мо-

тиви за повторно разглеждане от Педагогическия съвет. При повторното им разглеждане Педагоги-

ческият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

 

ГЛАВА ПЕТА   

ПРЕВЕНЦИЯ НА СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 89 Участници в превенцията са училищен координационен съвет, педагогически 
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съветник, класни ръководители, учители, които не са класни ръководители, дежурни учители, помо-

щен персонал. 

Чл. 90 В началото на всяка учебна година се създава Училищен координационен съвет (УКС) 

– състав (председател и членове) със заповед на Директора на ПТГ. 

Чл. 91 В началото на всяка учебна година: 

1. се изработват/актуализират правила на поведение и ценности от всеки клас и съответния 

класен ръководител; 

2. се въвеждат единни правила за задълженията на всички учители, ученици и служители при 

случаи на тормоз и насилие. Тези правила са разписани от УКС и стриктно се спазват от всички участ-

ници. 

3. се извършва оценка на тормоза между учениците във всички паралелки в ПТГ „Иван Рай-

нов“ – Ямбол от УКС с помощта на класните ръководители. УКС прави анализ на резултатите от оценка 

на тормоза, който се гласува на Педагогически съвет. 

Чл. 92 Изготвяне/актуализиране на едногодишен план за работата на УКС за противодействие 

на тормоза между ученици в училище на базата на резултатите от оценката на тормоза за съответната 

учебна година и се гласува на Педагогически съвет. 

Чл. 93 Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в Дневника за случаи 

на насилие и тормоз в училището от учителя/служителя, който я е наблюдавал. Дневникът за случаи 

на насилие и тормоз се въвежда в началото на всяка учебна година и се съхранява при педагогическия 

съветник. 

Чл. 94 При ниска степен (ниво 1) на нарушаване на правилата ситуациите не се вписват в Днев-

ника, а се прекратяват от учителите или класния ръководител. В Дневника се описват ситуации, съот-

ветстващи на нива 2 и 3 според приетата класификация на формите на тормоз, които изискват наме-

сата на УКС. 

Чл. 95 В края на всяка учебна година се изготвя годишен доклад от УКС до Директора на ПТГ. 

 

ГЛАВА ШЕСТА  

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 96. На учениците в системата на училищното образование се предоставя обща и допъл-

нителна подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 97 Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образо-

вателни потребности на всеки ученик. 

Чл. 98 Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други педагоги 

чески специалисти в училището. 
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Чл. 99 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от плана 

за подкрепа на ученика, в който се определят конкретните дейности за допълнителната подкрепа за 

личностно развитие и необходимите специалисти за предоставянето на подкрепата. 

Чл. 100 За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнител-

ната подкрепа за личностно развитие на учениците в училището, в началото на всяка учебна година 

със заповед на директора се определя координатор, който координира работата на екипите за подк-

репа за личностно развитие на учениците и дейностите с педагогическите специалисти и с родите-

лите във връзка с подкрепата за личностно развитие на учениците. 

Чл. 101 Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към всички 

ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на учили-

щето и включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти. 

2. Допълнително обучение по учебни предмети. 

3. Допълнително консултиране по учебни предмети. 

4. Кариерно ориентиране на учениците. 

5. Занимания по интереси. 

6. Библиотечно-информационно обслужване. 

7. Грижа за здравето. 

8. Осигуряване на общежитие. 

9. Поощряване с морални и материални награди. 

10. Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

11. Дейности за превенция на обучителните затруднения. 

12. Логопедична работа. 

Чл. 102 Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва: 

1. Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват учениците – обмен на ин-

фор мация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители. 

2. Провеждане на регулярни срещи. 

Чл. 103 Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които имат 

системни пропуски по даден учебен предмет, които са напреднали по даден учебен предмет и/или за 

които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа. 

ал. 1 Потребностите от допълнителното обучение се определят от учителя по предмета и коор-

динатора. 

ал. 2 За учениците със специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби 

– от екипа за подкрепа за личностно развитие на конкретния ученик. 

Чл. 104 Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се провежда из-

вън редовните учебни часове от учителите по предмети ежеседмично в рамките на учебната година. 
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Чл. 105 Кариерното ориентиране в училищното образование включва взаимно допълващи се 

дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед под-

помагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия. 

Чл. 106 Заниманията по интереси включват: 

1. Дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески уме-

ния и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, 

както и за придобиване на умения за лидерство. 

2. Дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно- ту-

ристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и меж-

дународно равнище. 

3. Обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придо-

бива допълнителна подготовка от учениците. 

Чл. 107 Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищните библио-

теки и/или чрез училищни информационни центрове, които осигуряват свободен достъп на учени-

ците до информация от различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната 

мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. 

Чл. 108 Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за достъп на учениците до 

медицинско обслужване. 

Чл. 109 Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на уче-

ника и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с ме-

дицинския специалист в здравния кабинет в училището. 

Чл. 110 Учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в об-

разователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на институцио-

налната общност. 

Чл. 111 Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на обу-

чителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейности, като: 

1. Допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението по българ-

ски език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин. Допълни-

телното обучение е насочено към ученици: 

– за които българският език не е майчин; 

– които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна оценка 

слаб (2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова стойност за успешност 

при национално външно оценяване, както и за ученици, които напредват при обучението по даден 

учебен предмет; 

– които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три 
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последователни текущи оценки слаб (2); 

– за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа. 

2. Консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове. 

3. Логопедична работа. 

Чл. 112 За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява 

роди- телите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

Чл. 113 Логопедичната работа се осъществява от логопеди в училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие. 

Чл. 114 Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения се предоставят 

след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, от индивидуалния нап-

редък в обучението и от наблюдението на развитието на отделни ученици, които срещат затруднения 

в обучението. 

Чл. 115 Дейности от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и преодоляване 

на проблемното поведение и за целите на превенцията на обучителните затруднения се осъществяват 

и в неучебно време, включително през ваканциите. 

Чл. 116 Родителите се информират със заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на осъ-

ществяване на дейностите. 

ал. 1 В случай че родителите не осигуряват присъствието на учениците, директорът на учили-

щето писмено уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на ученика. 

ал. 2 Учителите в групата или класният ръководител запознават родителя с предприетите кон-

кретни дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и/или за пре-

венция на обучителните затруднения и го информират за резултатите от изпълнението им. 

ал. 3 В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието 

му, в тримесечен срок от предоставянето ѝ класният ръководител на ученика запознават родителя за 

необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученика. 

Чл. 117 За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затруднени-

ята му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието му в дей-

ността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дей-

ности за въздействие върху вътрешната мотивация: 

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

и получаване на подкрепа за разрешаването му. 

2. Използване на посредник при решаване на конфликт в училище. 

3. Консултиране на ученика с психолог/педагогически съветник. 

4. Създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните уме-

ния за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин. 

5. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности. 
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6. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество). 

7. Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително 

определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи. 

8. Други дейности, определени в Правилника за дейността на институцията. 

Чл. 118 Допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците се предоставя въз основа 

на извършена оценка на индивидуалните им потребности. 

ал. 1 Оценката се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на ученика, утвърден 

със заповед на директора на училището за конкретния ученик. 

ал. 2 Оценката на индивидуалните потребности на ученика е процес на събиране и анализиране 

на специфична информация за неговото функциониране – силни страни, затруднения, потенциал за 

оптимално развитие, участие в образователния процес, възможности за реализация. 

Чл. 119 В края на всяка учебна година се изготвя годишен доклад от Координатора за обща и 

допълнителна подкрепа до Директора на ПТГ. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 120 Правилникът влиза в сила веднага след гласуването му от Педагогическия съвет и ут-

върждаването му със заповед от директора, и отменя действащия до тази дата правилник. 

Чл. 121 Учениците и щатният персонал имат право да правят писмени предложения за изме-

нения на Правилника, адресирани до директора. Предложенията се разглеждат от определена със за-

повед на директора комисия в едноседмичен срок, ако те са подкрепени поне от 1/3 от учениците или 

щатния персонал. 

Чл. 122 Учителите и обслужващият персонал изпълняват задълженията си съгласно длъжнос-

тните характеристики и Кодекса на труда. 

Чл. 123. Директорът може да възлага допълнителни дейности, касаещи работата на учили-

щето, като спазва вътрешните правила за работна заплата. 

Чл. 124 Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят 

отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията. 

Чл. 125 Работното време на педагогическия и непедагогическия персонал в училище се опре-

деля със заповед на директора. 

Чл. 126 Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира неуредени с 

този Правилник или с други нормативни актове въпроси. 

Чл. 127 Директорът може да отменя, издадени от него или от подчинените му, заповеди по-

ради отпадане на основанието, на което са издадени, или по други съображения. 
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Чл. 128 ЗДУД запознава щатния персонал с Правилника за дейността на училището в 3-дне-

вен срок след влизането му в сила и след назначаването на персонала. 

Чл. 129 Този Правилник да се сведе до знанието на учениците през първия час на класа 

и родителите на първата родителска среща срещу подпис. 

Чл. 130 Копия от Правилника на училището се съхраняват в учителската стая и в библиотеката. 

Чл. 131 Правилникът е публикуван на сайта на гимназията. 
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Приложение № 1 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Подписаният ………………………………………………………………………………….. 

учител в ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол 

Удостоверявам, че съгласно заповед № ……….…/ ................. на директора 

съм взел часовете за месец ……………..…… 20…… г. както следва: Часове по заповед седмично: ……… 

 
предмет 

 
клас 

взети лекторски часове седмично 

    

дата бр.ч. дата бр.ч. дата бр.ч. дата бр.ч. 

          

          

          

          

          

          

Общо за седмицата: 0  0  0  0 

Общо за месеца: 0  

 

 

За неверни данни нося отговорност. 

Декларатор: ………………… Гл. счетоводител: ………………. 

/Ивелина Панайотова/ 

 

Проверил: ……………………………. Директор: ………………… 

/Емилия Кремъкова/ 
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Приложение № 2 

 

 

Д   Е   К   Л   А   Р А Ц   И   Я 

 

Подписаният ................................................................................................................................. , 

класен ръководител на клас, специалност 

„..........................................................................................................................................................................“ 

в ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол, декларирам, че съм взел II час на класа , за м. …………………… 20 г., както 

следва: 

 

 

дата 

Брой часове 

Работа по училищна 

документация 

Консултации 

на родители и ученици 

   

   

   

   

   

 

Всичко часове: 

 

 

 

За неверни данни нося отговорност. 

Декларатор: ………………… Гл. счетоводител: ………………. 

/Ивелина Панайотова/ 

 

Проверил: ……………………………. Директор: ………………… 

/Емилия Кремъкова/ 
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Приложение № 3 

 

Вх. №............/ .................... 

 

 

ДО: 

КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

НА ............. КЛАС 

ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“ гр. ЯМБОЛ 

 

МОТИВИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ 

от ………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………..….………………..  

постоянен адрес (или адрес за кореспонденция): гр. (с.) …………………..…………… община ……………..………………………………………… 

област, ул./ж.к. ………………………………………………………… № …………… бл. ……, вх. …… ет. ……, ап. …… 

телефонен номер за връзка: …………………………..…, е-mail: …………………………..………………….… 

 

 

На основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от Наредба за приобщаващо образование (отсъствие на ученика по семейни причини 

– до 3 дни в една учебна година), с настоящото ви моля да уважите отсъствията на сина/дъщеря ми 

…………………………………………………………………………………………… от …………… клас от учебни занятия за …… учебни дни поради  

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… 

(nодробно оnисание на nричините) 

 

Дати на отсъствие: от ……………… 20…. г. до ……………… 20…. г. 

Дата: …………………… Подпис: ……………………… 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ 

 

Долуподписаният/та .................................................................................................................................................................................... родител на 

…………………………………………………………………….….…………… от .....................................................клас през учебната 2020/2021 г., 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че се ангажирам от мое име и от името на дъщеря ми/сина ми тя/той да усвои пропуснатото учебно 

съдържание самостоятелно и да подготви домашните работи, проекти и други задачи, при задаването на които ще от-

съства от учебните занятия. 

 

гр. Ямбол 

Дата: …………………… Декларатор: ……………………… 
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Приложение № 4 

 

 

 

Вх. №............/ .................... 

 

 

ДО: 

Г-ЖА ЕМИЛИЯ КРЕМЪКОВА ДИРЕКТОР 

ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“ гр. ЯМБОЛ 

 

МОТИВИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ 

от …………………………………………………………………………………………………...……….….…………………………………………………………..…………….. 

постоянен адрес (или адрес за кореспонденция): гр. (с.) ………………..………..……..………… община ……….…………………………………… 

област, ул./ж.к. ………………………………………………………… № …………… бл. ……, вх. …… ет. ……, ап. …… 

телефонен номер за връзка: …………………………..…, е-mail: …………………………..………………….… 

 

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

На основание чл. 62, ал. 1, т. 4 от Наредба за приобщаващо образование (отсъствие на ученика по семейни причини 

– до 7 дни в една учебна година), с настоящото ви моля да уважите отсъствията на сина/дъщеря ми ……………… 

……………………………………………………………………………………… от …………… клас от учебни занятия за …… учебни дни по-

ради ..……………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… 

(nодробно оnисание на nричините) 

 

Дати на отсъствие: от ……………… 20…. г. до ……………… 20…. г. 

 

Дата: …………………… Подпис: ……………………… 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ 

Долуподписаният/та .................................................................................................................................................................................... родител на 

………………………………………………………………..…….….…………… от ............................................... клас през учебната 2020/2021 г., 

ДЕКЛАРИРАМ, че се ангажирам от мое име и от името на дъщеря ми/сина ми тя/той да усвои пропуснатото учебно 

съдържание самостоятелно и да подготви домашните работи, проекти и други задачи, при задаването на които ще от-

съства от учебните занятия. 

 

РЕШЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА: …………………………… 

 

Дата: …………………… Подпис: ……………………… 
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Приложение № 5 

 

 

Вх. №............/ .................... 

 

 

ДО: 

Г-ЖА ЕМИЛИЯ КРЕМЪКОВА ДИРЕКТОР 

ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“ гр. ЯМБОЛ 

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

от ………………………………………………………………………………………………… 

класен ръководител на ……… клас / учител по ……………………………………………………………………… 

 

 

Уважаема госпожо Директор, 

Уведомявам Ви, че ……………………………………………………………………… – ученик от ……… клас за учебната 

………………………………, е допуснал нарушение на чл. 172 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 

53 от Правилника за дейността на училището, изразяващо се в: 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… 

/вписва се провинението/ 

Предлагам за извършеното провинение на ученика /ученичката да бъде наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 1 

от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 63 и чл. 68, от Правилника за дейността на училището 

– 

,,………………………………………………………………………………………………………………………………………….“    за срок до края на учебната 

………………………….. година. 

До момента са предприети следните мерки: 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… Моля да определите 

време за провеждане на изслушването на ученика/ученичката и за проверка на фактите и 

обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

За правото на ученика да присъства на изслушването с оглед предстоящото налагане на санкцията ще бъдат 

уведомени родителите/настойниците. 

 

 

Ученик/ученичка: ........................................... 

 

Директор: ........................................... 

 

Класен ръководител : ......................................... 



 

Приложение № 6 

 

 

Изх. №............/ .................... 

 

 

ДО: 

Г-н /г-жа ………………………………… 

гр. /с./ ……………………………….…… 

адрес ……………………………..……… 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО, 

 

 

Уведомявам Ви, че синът/дъщеря Ви ………………………………………………………………………………………… 

– ученик/чка в ……… клас за учебната ............................................... година не е изпълнил своите задължения по чл. 172 

от 

ЗПУО и чл. ……… от Правилника на ПТГ “Иван Райнов“, като ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… Моля, явете се за раз-

говор на ………………………………., в …………. ч. в ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол за 

обсъждане на възможностите и условията, които биха благоприятствали отстраняването на неприемливото 

поведение на ученика. 

Очакваме Вашето ангажирано участие в разрешаването на възникналия проблем. 

 

 

ДИРЕКТОР: ……………………………….………………. 

(име и фамилия, подпис) 

 

 

Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................................... родител/настойник на 

……………………………………………………………………………………… запознат/а съм с извършеното от сина/дъщеря ми нару-

шение и процедурата за налагане на санкция. 

 

 

 

 

Дата: ……………………. Подпис: ……………………. 



 

Приложение № 7 

 

 

Изх. №............/ .................... 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕЦИЯ 

„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ГР. ЯМБОЛ 

ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви че предстои налагане на санкция „ ...................................................................................................................................... “ 

на ………………………………………………………………………………………… – ученик /ученичка/ в ……… клас за …… 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………, 

/вписва се провинението на ученика/ 

което е неизпълнение на задълженията на ученика по чл. 172 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 53 от Правилника за дейността на училището. 

Срещата с ученика, на която той ще бъде изслушан и ще бъдат обсъждани фактите и обстоятелствата, свързани 

с извършеното нарушение, ще се проведе на ………………………………., ................................ ч. в стаята на директора на гимназията. 

В 

съответствие с чл. 65 от Наредба за приобщаващо образование и в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила 

на детето, представител на дирекция „Социално подпомагане“ може да присъства на изслушването с оглед защита на 

правата и на интересите на ученика. 

До момента училището е предприело следните мерки : 

…………………………………………………………………………………………………...……….….………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………...……….….……………..… /вписват се всички дейности, 

които са предприети с оглед превенция на нарушението – проведени разговори с ученика, работа с класа, 

№ и дата на писмо до родителя /настойника/, проведени разговори с родителя /настойника/ и др. 

Родителите /настойниците/ на ученика са уведомени с писмо с изх. № …………. / ................... за разкритата проце-

дура 

за налагане на санкция. 

В случай, че за осъществяване на консултирането Ви е необходимо съдействие от страна на училището, можете 

да се свържете с нас на тел. 046/66 31 61 или в училището. 

 

 

 

ДИРЕКТОР: ......................................... 

/име и фамилия, подпис, печат/ 
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