
{!

l.t
YTBbP)KIABAM: . ! ',

, , ,'-" v
」IЮБOMИP「EOPFИEB
ДИPEКTOP

TIPABI4JIHIIK 3A AEfrHOCTTA

HA rrrqE ,,froP4AH PAAruKOB* - BI,III4H

floc;re4na aKryaJrrr3arluq - 11.10.2018 r., 3anone4 Ns 67112.10.2018 r.

TJIABA I
oBrrlu froJroxEHilfl

U.u. 1. (1) C nacrosrq[s flpaB[flHr{K ce orpeAenf,T opraHr,r3arlrutra Ha Aefiuocrnre B ) rr,rJrr{rqe,

rlpaBara LI 3aABJIxeHvIsra Ha )ruracrHI{III,ITe n o6pasonareJrHl{f, rlpoqec, yflpaBneHllero LI

(punaHcupanero Ha frr{Jrr,rrqero, cturacHo 3axona 3a [peAfrr.rJrr,rrrlHoro r{ }qrInlllqHoro
o6pasonaru4e r.r .ubpxaBHlrre o6pasonarenulr crarrraprr,r.

(2) flpanznnr.rKbr ypexra oruomeHLrflTa B rrpoqeca na o6yreru4e r{ Bb3rrnrralkre rrp}r rrbJrno

3aqr,rTaHe r4 )tsaxeHr,re Ha qoBerlKaTa Jrr,rrrHocT.
rl"ir. 2. Ilpanranuuxtr e 3a,4bnxI,ITeJIeH 3a [eAarorl{rlecKr{Te cleul{i}Jlr{crr.r, freHIaIII{Te B

) {[nI4IqeTO, KaKTO LI 3a BCIIqKI{ Ap}arIlI JI[qa, KOIITO Ce HaMI'IpaT Ha TepHTOpIJfrTa HA

f{r.rJrr.rqero. Tofi ce [peAocraafl Ha oxpaHr,rrennara ([zpua,,Ynznepcan ceKlopurra" OO,{ sa

KopeKTHa cbBMecrHa Aefinocr.

IJIABA II
vcrPofrcrBo r4 AEfrHocr

rl;r.3 (1) Yuururqero e o6rquncxo.
(2) O6qunara rrpeAocr:asfl.6a3a Ha frunruIero 3a rroJr3Burue, crorranlrcBarre, yrpaBJIeHI,Ie.

rl;r. 4. Y.ilrrruero ce (puuauclrpa or:
1. cpeAcrBa no 6roAxera, pa3rrpeAeneHr4 or KMera ua O6quna BNAzn uo $opuyna,
yrBBpAeHa or O6rquncKrarr cbBer;
2. co6creeur,r [prxoAlr or:
2a. gaperuut r4 rleJreBr{ cpeAcrBa;
26 . urtutrytatuBkr Ha Y.urnurquoro H acrof, Te JrcrB o u O 6rqe crneHI,IrI c6B er.
9r.5. Yqe6Ho-sr3rrr.rrareJrHr{f,T rrpoqec ce opraHr,r3r{pa rrpe3 AHeBHo o6yrenr.re, Koero ce

ocbrrlecrBsBa B rpaHr,rulrre Ha ycraHoBeHux yre6en 4eu.
II"rr.6. Cuope4 crefreHTa Ha rroAroroBKara crr yrreHr.rqr{Te ce opraHr{3r{par B [apaneJrKrr or VIII ao

XII rnac:
1. ecu.rxrl yrreHr,rqu e VIII KJrac cneA uonilraHe Ha recr 3a o[peAeJurHe Ha HrrBo Ha BnaAeeHe Ha

anrnraftcr<r,r e3r{K, ce pa:}lpeAeJurt 4ltetupul rpyrru clopeA rroKa3aur.rre pe3ynrarr.r;
2. rpynrare ca orBopeHr{, Karo AaBa ce B63MoxHocr 3a [peM]ruaBaHe or rpyla B rpyfla, clopeA

rroKa3aHoro HIIBo Ha BnaAeeHe Ha aHrJrlrftcxu esux;
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Чл.7. (1) Графикът на учебното време се определя съгласно Заповед на Министъра на 

образованието и науката.  
(2)Директорът на училището след решение на Педагогическия съвет може да обявява до 

три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява 
началника на РУО.  

Чл. 8. (1)Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за 

здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Той 
се утвърждава от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на 
всеки учебен срок. Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ.  

(2)Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват от директора  
и зам.-директора при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради болест, 
законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед 
на дирек-тора.  

(3)Временните размествания в седмичното разписание се поста-вят на информационните 
табла в училище.  

Чл. 9. Началото на учебните занятия е в 08.00ч.  
1. Началото и краят на учебния ден в училището се определя със заповед на директора 

преди началото на всяка учебна година.  
2. продължителността на учебния час е 45минути за учениците от VIII до XII клас  
3. междучасията са с продължителност 10 минути, голямото междучасие е между 2 –ри 3-

ти час, с продължителност 25 минути.  
4. При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час 

може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед, като 
директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на 
образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението, и създава 
организация за уведомяване на родителите на учениците.  

5. Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по 
решение на педагогическия съвет на училището, но не повече от два последователни 
учебни часа при:  

5.1. профилирана подготовка, но не повече от два последователни учебни часа;  
5.2. дейностите за часовете по ФВС, съгласно чл. 92, ал. 1 на ЗПУО, които се провеждат 
като допълнителни модули, се избират от учениците от дейностите, които училището може 

да предложи. Учениците подават заявления за избор на модул от предложените. 
Разпределението на модулите по класове и паралелки се приема от педагогическия съвет.  
6. Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка 
отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.  
7. Седмичното разписание се разработва в съответствие с наредбата на министъра на 

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

на Закона за здравето и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-
късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок..  

8. В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на класа.  
8.1: За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва 
годишен план при съобразяване с разпределението на тематичните области по ал. 1 и 

приложение № 5 от Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование. Годишният план се утвърждава от директора в срок до 15.09. 

вкл.  
9. Учебният час за спортни дейности се включва в седмичното разписание извън броя на 

учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището.  
10. За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи 

различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове при: 
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11. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и 
науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с 
провеждане на национални и регионални външни оценявания;  
12. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;  
13. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен 
предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за 
провеждане на класни работи, както и за реализиране на дейностите  
14. В заповедта задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на 
различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.  
Чл. 10. (1) По време на учебната година учениците може организирано да посещават 

обществени, културни и научни институции и природни обекти в зависимост от темите  
в учебното съдържание, да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия както и 
пътувания, които не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за 
туризма.  

(2)Организираните посещения, мероприятия, изяви и пътувания по ал. 1 се извършват след 
информирането и съгласуването с директора, като за целта се подава писмено 
уведомление до директора /по образец/, което се регистрира в дневника за входяща 
кореспонденция при ЗАТС в училището в срок не по-късно от 3 дни преди пътуването.  

(3)Учителите, организиращи посещения, мероприятия, изяви и пътувания по ал. 1, 
отговарят за безопасността и здравето на учениците по време на реализацията на 
мероприятията и извършват предварителен инструктаж на учениците.  

(4)Участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани и провеждани от други 
институции в града, се организира по реда и начина, определен в ал. 2 и ал. 3.  

(5)За всички дейности по организирано извеждане на учениците от града се изисква 
информирано съгласие на родителя, което се регистрира в дневника за входяща 
кореспонденция при ЗАТС в училището в срок не по-късно от 3 дни преди реализацията.  

(6)Оригиналите на документите по ал. 2, ал. 3 и ал. 5 се съхраняват при ЗАТС, а копията 
при организаторите само в случаите на извеждане на учениците извън града.  

(7)Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги, които се провеждат 
въз основа на сключен договор между туроператор и директора на училището може да се 
организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време  
– за не повече от 5 учебни дни за паралелка.  

(8)Допустимият брой учебни дни по ал. 7 се изчислява въз основа на предоставена и 
реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, дори когато не 
всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване.  

(9)Туристическите пътувания по ал. 7 през учебно време се планират в годишния план за 
дейността на училището.  

Чл. 11. (1) Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез:  
1. задължителна подготовка и избираеми учебни предмети, организирани съобразно 

възможностите на училището и интересите на учениците. Срокът за подаване на 
заявленията за следващата учебна година е до края на учебните занятия на настоящата.  

2. общозадължителна подготовка и факултативни учебни часове;  
3. профилирана подготовка (задължителна и избираеми учебни часове) и факултативни 

учебни часове (от VIII до XII клас).  
(2) Училищният учебен план се разработва за всяка учебна година. 

(3) Учебният план се съхранява най-малко 50 години.  
(4)Учебните програми за разширена подготовка по общообразователните предмети и по 

учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 
образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, 
защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират 
национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у учениците, като разширяват 
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и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети, се 
утвърждават от директора на училището.  

Чл. 12. (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени и 
практически форми на изпитване, както и чрез тестове.  

(2) Контролът се осъществява текущо и периодично.  
(3)Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на проверка, а 

периодичният – от учителите, заместник-директора, директора и експертите от 
регионалното управление по образованието.  

(4) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по 
предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметични.  

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

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

изучават по един час седмично, се оформя само годишна оценка. (За учениците по § 24, 

ал. 2 от ЗПУО) 

 

(6)  Класни работи по български език и литература, математика и чужди езици и 

контролните работи се планират в началото на всеки учебен срок и се провеждат по 

утвърден от директора график. Графикът се вписва в електронния дневник за сведение 

на учениците и родителите.  

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

оценка (не повече от три предмета) се полага след завършване на образователната степен 

на обучение. При получена слаба оценка ученикът се явява на поправителна сесия. 

Оценката е окончателна. Председателят на изпитната комисия обявява резултатите от 

изпита до края на работния ден и внася оценките в личните картони на учениците.  
(8) При преписване или установяване на опит за преписване на изпит работата се анулира с 

протокол от квесторите, под който ученикът се подписва. Ученикът няма право да се яви 
на втора дата в рамките на същата изпитна сесия.  

(9) /За учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО  
/IX – XII клас/ Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, 
минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за 
всеки учебен срок е:  

1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часове 
седмично - две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически 
изпитвания;  

2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично - две 
оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания;  

3. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) за учебен предмет, който по учебен 
план се изучава с два учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и една 
оценка от писмено или практическо изпитване, с изключение на производствена 
практика;  

4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично - една 
оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване;  

5. по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" и по учебна практика - три оценки 
от практически изпитвания.  

(10) Оценките, които може да се поставят, са отличен /6/, много добър/5/, добър /4/, 
среден/3/, слаб/2/.  

(11) /За учениците от VIII клас – от учебната 2017-2018 г./ Текущите изпитвания се 
осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.  

1. В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се 
установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са 
изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове.  

2. Текущото изпитване по т. 1 е писмено и има диагностична функция с цел установяване 
на степента на усвояване на основни понятия, факти и закономерности и на придобитите
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компетентности, които ще се надграждат през учебната година, както и идентифициране на 
дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.  
3. Текущото изпитване по т. 1 се включва в минималния задължителен брой текущи 

изпитвания по чл. 12.  
(12) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 
задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок 
е:  
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с до два учебни часа седмично;  
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;  
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен 

учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.  
4. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули от учебната практика. 

Чл. 13. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:  
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след 

завръщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно 
заведение; поради участие в състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 
спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортен клуб, в който 
членува, от организаторите на изявите и след потвърждение от родителя;  

2. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от 
родителя до класния ръководител;;  

3. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на 
училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно 
се описват причините за отсъствието.  

(2)Заявлението по ал. 1, т. 2 и т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е 
невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по 
имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след завръщането на ученика в училище; в 
случая по ал.,1, т. 3 директорът на училището въз основа на заявлението взема решение 
дали отсъствията на ученика са по уважителни причини;  

(3)Броят на уважителни и на неуважителни отсъствията на всеки ученик се отбелязват 
ежедневно в дневника и се нанасят в ученическа-та книжка един път месечно от класния 
ръководител.  

(4)Отсъствията по уважителни причини от учебен час по учебния предмет физическо 
възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието 
му в учебния час, се удостоверява с медицински документ.  

(5)Ученикът по ал. 4 не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо 
възпитание и спорт, за който е противопоказно физическото натоварване, но не и 
присъствието в учебния час.  

(6)Случаите по ал. 4, когато освобождаването е за целия срок или за учебната година, 
ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебен час, а 
директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед 
начина на уплътняване на времето на ученика. Заповедта се съобщава на родителя на 
ученика.  

(7) Освобождаването на учениците от учебния предмет физическо възпитание и спорт и 

от часовете за спортни дейности по чл. 92 от ЗПУО се извършва по утвърдена от директора 

на училището процедура в срок до 15.10. 

(8) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна 

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

определя със заповед явяването на изпит (условията и реда за оценяване на знанията и 

уменията за учебния срок или за учебната година). 
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(9) Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за годината или слаба оценка 

за годината след явяване на последната поправителна сесия. 

Чл. 14. (1)  Учениците могат да се преместват, както следва:  
т. 1. От една паралелка в друга в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – 
Видин; т. 2. От друго училище в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин.  
(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.  
(3)Учениците може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която 

искат да постъпят.  
т. 1 За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, 

които включват: незаетите места и освободените през учебната година места.  
т. 2. Освободените през учебната година места се обявяват в тридневен срок от 

освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на 
образованието.  

(4). Срокове при преместване на учениците:  
т. 1. От VIII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок;  
т. 2 . в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия 

профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по 
същата специалност от професия;  

т.3. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия 
профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по 
същата специалност от професия.  

т. 4. Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при 
преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи 
предмети, които са изучавали, както и специалността от професията.  

(5). Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

т. 1. При преместване от една паралелка в друга на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин:  
1.1. Подаване на писмено заявление до директора на училището от 

родителите/настойниците и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;  
1.2. До пет работни дни директорът на училището издава заповед за преместване на 

ученика в новата паралелка, с която определя условията за преместване на ученика, 
информира родителя на ученика и предоставя на класния ръководител на новата 
паралелка копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на 
ученика;  

1.3. Отменя се  
1.4. Отменя се  
1.5. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие 

относно различията в учебния план и необходимите приравнителни изпити, които трябва 
да положи ученикът, ако има такива;  

1.6. Ученикът се счита за преместен в новата паралелка от датата, посочена в заповедта на 
директора по т. 1.2.  

т. 2. При преместване в/от друго училище:  
2.1. Подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 

ЗПУО до директора на приемащото училище;  
2.2. До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището 

потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на 
училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика 
желание  

2.3. Отменя се  
2.4. Отменя се 

2.5. До пет работни дни от получаване на информацията по т. 2.2 директорът на училището 
издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище 
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заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на 
ученика в първи и втори гимназиален етап.  
2.6. В същия срок по т. 2.5 /до пет работни дни/ директорът определя със заповед реда и 

условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. 
Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие 
относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите 
приравнителни изпити, ако има такива.  

2.7. В срока по т.2.6. директорът на приемащото училище информира писмено директора на 
училището, от което идва ученикът, за неговото записване.  

2.8 Ученикът се счита за преместен от датата, посочена в заповедта на директора по т. 2.6. 
Чл. 15. След завършване на клас или степен на образование на ученика се издава документ. 
Чл. 16. Формите на обучение в училището са дневна и самостоятелна. При необходимост 

училището може да организира индивидуална и комбинирана форма на обучение.  
(1). Дневната форма на обучение е присъствена и се провежда на една смяна. 

(2). т. 1. В самостоятелна форма могат да се обучават:  
1.1 ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 
комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;  

1.2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по 
реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО;  

1.3. ученици с изявени дарби; 

1.4. лица, навършили 16 години.  
т. 2. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на 

годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.  
т. 3. При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна 

форма.  
т. 4. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии:  
1. редовните сесии за учебната година са през януари и юни, а поправителните –до една 

седмица след приключване на учебната година и до една седмица преди започване на 
новата учебна година;  

2. сесиите и изпитите могат да се организират и в друго време, след подадено заявление от 
родител / представител на ученика, за ученици със здравословни проблеми или за 
спортисти с национални и международни участия.  

т. 5. За лицата по ал.1, т.4 по решение на директора на училището се допуска обучение за 
завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само 
ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.  

т. 6 Учениците по ал.1, т.2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 
родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, 
продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на 
обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.  

т. 7 Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал.1, т. 2 се организира след 
решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на 
образованието.  

т. 8 Да се публикува на сайта на гимназията информация за графика за провеждане на 
изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен 
план за самостоятелна форма на обучение за учениците.  

т. 9 Изпитните зали да са с видеонаблюдение.  
т. 10 Учениците да се информират за извършеното видеонаблюдение, което документира 

провеждането на изпитите. 
т. 11 Да се съхраняват, като част от изпитната документация, видеозаписите от 

проведените изпити  
(3). т.1. В индивидуална форма може да се обучават:  
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1.1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 
издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не 
могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 
последователни учебни дни;  

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си 
за един или повече класове;  

1. 3. ученици с изявени дарби;  
1. 4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл.107, ал.4 от 

ЗПУО;  
1.5. учениците в случаите по чл.107, ал.2, т.1 – 4 от ЗПУО.  
т. 2. Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или 

изпити за определяне на срочна или годишна оценка.  
т. 3. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл.95 от ЗПУО. 

т. 4. Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището.  
т. 5. За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на 

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

(4)., т. 1 Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 
дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от 
училищния или индивидуалния учебен план.  

т. 2. Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 
индивидуален учебен план за:  

1. ученици със специални образователни потребности; 

2. 2.  ученици с изявени дарби.  
(5). Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана 

форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на 
обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на 
дейностите в училищното образование.  

(6). Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на 
държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението.  

Чл. 17.(1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните пред-мети от училищния учебен план до три 
сесии – 1 редовна в две части и 2 поправителни:  

1. сесия февруари – редовна 1 част 

2. сесия –април – редовна 2 част 

3. сесия май-юни – поправителна 

4. сесия август-септември - поправителна  
(2) Учениците в задължителна възраст, които се обучават в самостоятелна форма по 

желание на родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния клас, 
продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за 
подкрепа за личностно развитие.  

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна 
форма.  

Чл. 18 (1) При провеждането на държавните зрелостни изпити се извършва видеоконтрол 

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

провеждане на изпитите.  
(2) При осъществяването на видеоконтрола се спазват изискванията, регламентирани в чл. 

82а от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците. 

(3) При провеждане на държавните зрелостни изпити имат право да присъстват като 

наблюдатели до трима представители на родителите на ученици от училището, в което се 

провежда държавният зрелостен изпит, като могат да присъстват при подготовката на 
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изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на 

квесторите и на зрелостниците в сградата.  
(4) Представителите на родителите по ал. 3 се определят до 30 дни преди изпитния ден след 

заявено писмено желание от страна на родителите. Представител на родителите може да 

бъде и член на Училищното настоятелство, който е родител на ученик от училището, в 

което се провежда ДЗИ. Определянето на представителите на родителите и присъствието 

им по време на провеждане на ДЗШ се регламентира със заповед на директора и се 

уведомява РУО – Видин.  
(5) Представители на родителите не могат да бъдат:  
1. родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи 

или получили международна закрила) на зрелостници;  
2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;  
3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, съответстващо на учебния предмет.  
(6) Липсата на обстоятелства по ал. 5 се удостоверява от представителите на родителите с 

декларацията по образец по чл. 83, ал. 9 от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите на учениците.  
(7) Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до 

изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.  
Чл. 19. Постъпилите предложения, жалби и сигнали се входяват в деловодството на 

училището. При необходимост се извършват вътрешни проверки и се дава писмен отговор 
в установените срокове.  
Чл. 20. Директорът със заповед определя постоянните и временните комисии и 

методическите обединения. 

 

ГЛАВА ІІІ. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
 
Чл. 21. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;  
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното 
образование;  

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;  
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения;  
5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

 

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 

придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;  

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на децата и 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;  
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6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 

пълноценно включване в образователната и социалната среда;  

7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани 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 

институцията;  

14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 

организираните 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 

взаимопомощ;  

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование.  
19. да участват в избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 
20. да използват 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. Учителят представя подписано от 
директора или заместник-директора по учебната дейност разрешение за определяне на броя 
на копията; 
21. да уведомяват зам.-директора в деня на отсъствието си до 7.30 часа за осигуряване на 
заместник с цел недопускане на свободни часове; 
22. да участват в работата на Педагогическия съвет 
23. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 
дейност и контрол в системата на предучилищното и училищното образование; 
24. да не ползват мобилни устройства по време на учебен час, когато не са свързани с 
учебния процес; 
25. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него 
при провеждане на дейности, в които участват ученици; 
26. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им и на 
добрите нрави; 
27. да не внасят в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена 
опасност; 
28. да отразяват в електронния дневник на паралелката необходимата информация за 
съответния учебен час, съгласно Правила за работа с електронен дневник, като 
действително взетите часове и конкретната тема на урока; 
29. да водят коректно и редовно училищната документация съгласно нормативните 
изисквания; 
30. чрез административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба за 
социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомяват директора за 
ученици, нуждаещи се от специална закрила; 
31. да изпълняват решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление 
на образованието; 
32. да не отклоняват ученици от учебния процес; 
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33. да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не 
накърняват личното им достойнство; 
34. да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; 
35. да не организират и да не осъществяват политическа и противодържавна дейност с 
учениците и колегите си в училище; 
36. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават писмена декларация 
пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна 
година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на 
конфликт на интереси. 
37. да познават и спазват Етичния кодекс на общността, създаден от комисия, съгласно чл. 
175(1) от ЗПУО; 
38. учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи; 
39. да работят за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на 
училището; 
40. да дават консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 
41. да спазват стриктно утвърдения график за дежурство в училището. 
чл. 21а  (1) Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото 
изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в 
съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в 
съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.  
(2) Планирането има съществена роля за ритмичното усвояване на учебното съдържание по 
съответния учебен предмет за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни 
дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и 
за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма.  
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и при дидактическата работа на учителя за 
придобиване на разширена или на допълнителна подготовка.  
Чл. 22. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 

1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана 

за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;  

2. своевременно информиране на родителите за:  

а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание;  

б) образователните резултати и напредъка на учениците;  

в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и 

училищното образование;  

3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;  

4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;  

5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на 

санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

6. до началото на учебната година да изготви и представи за утвърждаване от директора 

годишен план на класния ръководител за организация и съдържание на часа на класа 

7. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, за спазването на 

учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично 

и своевременно да информира родителите им; 

8. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема 

превантивни и корективни мерки за справяне с тях;  
9. да контролира посещаемостта на учениците от класа; 

10. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както 

и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този 

правилник; 

11. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с 

ученика; 
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12. да организира и провежда родителски срещи; 

13. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и 

провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 

14. да участва в процедурите както за налагане на наказания и мерки, така и за връчване на 

награди по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този 

правилник; 

15. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 

16. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа; 

17. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа; 

18. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния 

учебен план; 

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

опазване на училищното имущество; след завършване на учебната година, при наличност 

да предава в изправност на директора и на домакина намиращите се в класната стая лаптоп, 

бяла интерактивна дъска, мултимедия.   
(2) В началото на учебната година и преди зимната и пролетната ваканция класният 

ръководител провежда инструктаж за безопасни условия и възпитание на труд.  
(3)На първата родителска среща за учебната година класният ръководител запознава 

родителите с видовете графици. 
Чл.23. Отменя се 
 

 

ГЛАВА ІV. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
Чл. 24. Учениците имат следните права: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 

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

3. да избират профила;  
4. да избират формата на обучение, учебните предмети или модули, предложени от 

училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  
5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 
6. а получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 

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

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

и факултативните учебни часове;  
11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 

решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число 
на училищния учебен план;  

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 
изразяване на мнението си по въпроси, кои-то пряко ги засягат, както и при участие в 
живота на общността;  

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 

14. да получават стипендии при определени условия. 

15. да се запознаят с Правилника за дейността на гимназията 

16.Учениците могат да се преместват по реда на чл. 14 от настоящия правилник.  
Чл.25. Обучението по майчин език и култура на учениците в задължителна училищна 

възраст - деца на граждани на държави членки на Европейския съюз, Европейското 
икономическо пространство и Швейцария, се провежда при изявено желание от страна 

mailto:elms_vidin@abv.bg
mailto:elms_vidin@abv.bg


 
 

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”-Видин 

 
ул. “П. Р. Славейков” № 28; тел. и факс: 094 600442; e-mail: elms_vidin@abv.bg; www.radichkovls-vidin.org 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

на родителите/настойниците, за което подават заявление до директора на училището, 
където се обучава ученикът.  

Чл. 26. Учениците са длъжни: 

1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания;  
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 

развитието на добрите традиции;  
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо 

и психическо насилие;  
4. да носят елементите от униформата на ГПЧЕ ,, Йордан Радичков“ и други отличителни 

знаци на училището при тържествени случаи;  
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюневи продукти, алкохол и 

наркотични вещества;  
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност; 

7. да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;  
8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си 

книжка.  
9. да спазват Правилника за дейността на училището; 
10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

учебните часове;  
11. да не използват мобилните си устройства по време на учебните часове без разрешение 

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

на ученици и на добрите нрави:  
13. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, 
потници и бюстиета, плитки панталони, големи деколтета, тежък грим и екстравагантни 
прически;  
14. момчетата не може да се явяват училище с разкъсани дънки и потници, джапанки и 

плажни панталони, екстравагантни прически;  
15. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние  

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

16. да се явяват в училище 10 минути преди началото на учебни-те занятия;  
17. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в 

сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго 
официални отношения;  

18. да заемат мястото си в кабинетите и да се подготвят за работа след биенето на звънеца; 
закъснение до 20 минути за учебен час се отбелязва с 1/2 отсъствие в електронния 
дневник;  

19. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на 
административното ръководство при отсъствие на учител;  

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

21. да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс, установени в отделен 
правилник и в заповед на директора на училище-то;  

22. да пазят училищното имущество и отстранят повредата или заплатят отстраняването й в 
тридневен срок;  

23. да бъдат на обществени места без придружител само съгласно изискванията на Закона 
за закрила на детето;  
24. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови 
материали като свои;  
25. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;  
26. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни); 

27. да се запознаят с Правилника за дейността на гимназията 
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Чл. 27. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.  
(2) Ученик се отписва от училището,когато: 
1. се премества в друго училище;  
2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училището по неуважителни причини за 

период, по-дълъг от два месеца;  
3. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три 

поредни сесии.  
(3)Случаите по чл.27, ал. 2, т.2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и 
органите за закрила на детето.  

Чл. 28. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното 

образование, настоящия правилник или при допускане на неуважителни отсъствия на 
учениците се налагат следните санкции, регламентирани в ЗПУО и Наредба за 
приобщаващото образование:  

1. „Забележка“ – за: 

1а. 5 неуважителни отсъствия; 

1б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите; 

1в. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;  
1г. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с 

учебна цел;  
1д. при хазартни игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на 

училището.  
2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“за: 
2а. 10 неуважителни отсъствия;  
2б. системно възпрепятстване на учебния процес; 

2 в. повторна употреба на алкохол, тютюнопушене и наркотични вещества.  
3 „Предупреждение за преместване в друго училище“– 
за: 3а. 15 отсъствия по неуважителни причини;  
3б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация; 
3в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;  
3г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители 

в училището;  
3д. системна употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на 

училището;  
3е. допуска прояви на физическо и психическо насилие;  
3ж. разпространяване на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира 

от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;  
3з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо 

провинение;  
3и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за 

първо провинение; 
3 й. при злоупотреба с лични данни на учител или служител – за първо провинение. 

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

4а. повече от 15 неуважителни отсъствия и с решение на Педагогическия съвет; 

4б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

4в. системна употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; 

4г. упражняване на физическо или психическо насилие; 

4д. унищожаване на училищно имущество;  
4е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ 

провинение;  
4ж. установяване на фалшифициране в/на документ– за второ провинение; 
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4з. злоупотреба с лични данни на учител или служител – за второ провинение.  
5.„Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-

годишна възраст за: 
5а. повече от 15 неуважителни отсъствия;  
5б. при системни нарушения на Правилника за дейността на училището;  
Чл. 29. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да 
го отстрани до края на учебния час:  
1. ученик, отстранен от учебен час не може да напуска сградата и района на училището;  
2. ученикът се насочва от преподавателя към библиотекаря, училищния психолог, 

зам.-директора и директора.  
Чл. 30. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се 
отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му.  

Чл. 31. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за 

отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо. 

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

проблемното поведение. 
Чл. 32. Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните 
особености на ученика.  

Чл. 33. (1) Санкциите са срочни. 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.  
Чл. 34.(1) Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се 

налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния 
ръководител  

(2). Санкциите по т. 3-5 се налагат по предложение на класния ръководител до директора, 
който внася предложенията на Педагогически съвет.  

Чл. 35. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително 
уведомява родителя, а в случаите по чл.199, ал.1, т.3 – 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование – и съответните структури за закрила на детето.  

Чл. 36. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или 

писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. 
Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник. 

Чл. 37.(1)Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок съответно от 
предложението на класния ръководител или от решението на ПС.  

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а 
заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на  
РУО 

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

Чл. 38. (1) Наложените санкции се отразяват в електронния дневник и в личния картон .  
(2) Ученик, на когото е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго 

училище“, „Преместване в друго училище“ или „Преместване от дневна в самостоятелна 
форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия 
за отличен успех.  

(3) посочените по алинея (2) наказания, които са наложени до 30 учебни дни преди края на 
втория учебен срок, влизат в сила от начало-то на следващата учебна година  

Чл. 39. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 
предсрочно по реда, по който са наложени.  

(2) Заличаването се отбелязва в личния картон на ученика. 
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ГЛАВА V. 

 

НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ 
 
Чл. 40(1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена 

образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, 
научни конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се 
награждава с:  

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. предметни награди; 

3. похвална грамота;  
4. специална награда, носеща името на училищния патрон и парична сума, определена от 

Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап;  
5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици; 
 
6. могат да се изпращат благодарствени писма до родителите за достойни прояви на 

техните деца.  
(2)Педагогическият съвет предлага за награждаване пред дирек-тора след предложение на 

класния ръководител.  
Чл. 41. (1) За научни постижения на педагогическите специалисти в образователната област  

и успешно представяне на техни ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни 
конференции се награждават, както следва:  

1. с предметни награди; 

2. с грамота; 

3. плакет, носещ името на училищния патрон; 

4. с парична сума, определена от УН и Обществения съвет. 

 

ГЛАВА VІ. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 
 
Чл. 42. (1)Родителите ( настойниците) имат право:  
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата 

си в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им 
към общността;  

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите 
специалисти в определеното приемно вре-ме или в друго удобно за двете страни време;  

3. да се запознаят с УУП, с правилата за безопасна работа в училищните кабинети и в 
интернет;  

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 
въпроси, които засягат права и интереси на ученика;  

5. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 
училището по въпроси, свързани с образованието;  

6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;  
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището и на центъра за 

подкрепа за личностно развитие;  
8. да участват в родителските срещи.  
9. представители на родителите да присъстват по време на провеждане на ДЗИ при 

спазване на нормативните изисквания за организация и провеждане на ДЗИ.  
10. да се запознаят с Правилника за дейността на гимназията 

Чл. 43. Родителите ( настойниците) са длъжни:  
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1. да осигурят редовното присъствие на ученика в задължителна училищна възраст, като 
своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето си чрез 
уведомление до директора;  

2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщава-нето им в училищна среда, 
успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;  

3. да се запознаят с Правилника за дейността на гимназията, при записване на децата си и 
да съдействат за спазването му от страна на детето;  

4. да попълват и подписват декларация за информирано съгласие за владеене на английски 
език, разпределени в 4/четири/ групи според показаните резултати от теста в VIII клас, като 
групите са отворени, дава се възможност за преминаване от група в група, според 
показаното ниво на владеене на английски език;  
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот;  
6. да участват в родителски срещи; 

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

8. да подписват системно ученическите книжки и уведомителни-те писма за дисциплината 

на учениците.  
9. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 

известяването от класния ръководител.  
10. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 

осъществяването на дейности по закрила на дете-то.  
11. родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 

1, т. 2 от ЗПУО, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО.  
12.при преместване на ученик в друго училище, родителите по-дават заявление до 

директора подписано и от двамата родители.  
13 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.“  

14 При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по т. 13, както и в случаите, 
когато родителят или лицето по т. 13 не могат да бъдат открити на посочения адрес, 
директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия 
адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона за 
закрила на детето. 

 

ГЛАВА VІІ. 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 
 
Чл. 44. (1) Орган за управление на училището е директорът. 

(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.  
(3) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и 

административната дейност на училището съгласно нормативните актове и  
длъжностната характеристика.  

Чл. 45. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на 
основни педагогически въпроси в училището:  

1. включва в състава си всички педагогически специалисти и конституира състава си на 
първото си заседание за учебната година  
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2. в заседанията с право на съвещателен глас по покана на директора може да участват 
представители на Обществения съвет и Училищното настоятелство, медицинското лице 
в училището, ученици и други лица.  

3. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към 
нея план за действия и финансиране;  

4. приема и актуализира при необходимост   
4а.Правилник за дейността на училището; 

4б. Стратегия за развитие на училището; 

4в.Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпита-ние, обучение и труд; 

4г. Годишен план за дейностите в ГПЧЕ; 

4д. План за работата на Педагогическия съвет;  
4е. Показатели и критерии за определяне допълнително трудово възнаграждение 

,,Диференцирано заплащане“ за педагогическите специалисти и личния състав на 
комисията за оценка на педагогическите специалисти;  

5. приема формите на обучение; 

6. приема учебни планове за ИФО;  
7. приема годишния план-прием и определя критериите за прием на ученици в ГПЧЕ след 

трето класиране при спазване изискванията на нормативните актове; 

8. мерки за повишаване на качеството на образованието; 

9. приема програма за превенция за ранното напускане на училище;  
10. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
учениците от уязвими групи;  
11. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  
12. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на 
съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ;  
13. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци;  
определя ученически униформи;  
14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на 
училищната общност;  
15. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване 
на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел 
подобряване на образователните резултати;  
16. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  
(2)Документите по ал.1, т. 1-5 и т.7 – 10 се публикуват на интернет страницата на 

училището  
(3) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на училището 
избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.  
1. До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за избор на 

спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година, от 
определените от Педагогическия съвет по ал. 1.  

2 Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление до 
директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през учебна 
година при записването им в училището.  
3 Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят и в групи;  
4 Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките 
за съответния клас.  
5 Не се допуска промяна на броя на групите и на вида спортни дейности по време на 
учебната година.  
6 Организирането и провеждането на спортните дейности по ал. 1 се осъществяват от 
педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с 
професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт.  
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7 При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна 
година директорът определя със заповед в срок до 15 септември учител и/или треньор, 
времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи.  
(4) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора, 
съгласно календарния план за работата му. Извънредно заседание може да бъде свикано по 
писмено искане до директора на Гимназията на най-малко 1/3 от числения състав на съвета.  
2. Насрочването и дневният ред се оповестяват предварително на информационното табло 
в учителската стая  
3. .Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при 
присъствието на не по-малко от 2/3 от числения състав на Съвета.  
4. Решенията на Педагогическия съвет могат да бъдат отменяни от самия него с 
квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на РУО. 

 

ГЛАВА VIII. 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл. 46. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане 

на дейността на училището. 

(2) Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието му 

срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми.  
(3) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите.  
(4)Устройството и дейността на Училищното настоятелство са уредени в Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и Глава 17 от ЗПУО.  
(5)Училищното настоятелство изразява и поставя за разглеждане и приемане от 

Педагогическия съвет желанията на родителите за организацията на учебно-
възпитателния процес в Гимназията.  

(6)Училищното настоятелство предлага на Педагогическия съвет разработването, участието  
в проекти и съвместното им осъществяване, както и утвърждаването на извънкласни 
дейности в Гимназията.  

(7)Училищното настоятелство подпомага дейността на Гимназията по отношение на връзки 

с органите на местната и държавната власт и техните структури, както и с 
неправителствени и културно-образователни организации и институции в страната и в 

чужбина. 
(8)Училищното настоятелство набира средства от дарения за осъществяване на 

извънкласни дейности и развитие на материалната база в училището по условията и реда, 
определени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

ГЛАВА IX. 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 
Чл. 47. (1)Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на ГПЧЕ и за 

граждански контрол на управлението му.  
(2) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове/7 членове/ и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите 
на ученици от ГПЧЕ.  

(3) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 
директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на 
родителите и се избират и резерв-ни членове на обществения съвет.  

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.  
(6) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година.  
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(7) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват 
поне трима представители на ученическото самоуправление.  

(8) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и 
представител на настоятелството.  

(9) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 
институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, 
на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.  

Чл. 48(1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения 
съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.  

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 
сведения и документи, необходими за дейността му.  

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения 
съвет за свикването му.  

Чл. 49. (1) Общественият съвет и училището:  
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора 

за изпълнението й; 
 
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите 

по чл. 40, ал. 1.  
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;  

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 
към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по 
бюджета на училището;  

6. съгласува училищния учебен план;  
7. участва с представители в комисиите за атестиране на дирек-торите при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и 
учебните комплекти;  

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 
констатира нарушения на нормативните актове;  

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО; 

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност; 

12. при неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с   
мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им 
разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно 
решение.  

(2)Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се 
уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

 

ГЛАВА X. 

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ  
Чл. 50. (1) Ученическият парламент към ГПЧЕ „Й. Радичков“ е форма на ученическото 

самоуправление на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в 
организационното развитие на училището. Ученическият парламент има свои 
представители на ниво паралелка в училището, която съдейства за даването на мнения и 
предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните 
учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас;  
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(2) Съставът на ученическия парламент се определя от неговите участници в зависимост от 
броя на учениците в училище.  

Чл. 51. Представителите на ученическия парламент участват с право на съвещателен глас в:  
1.Заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация 

по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.  
2. Работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на 

ученическото самоуправление;  
Чл. 52. (1) Ученическият парламент осъществява функциите и дейността по следните 

правила:  
1. Всяка паралелка от прогимназиален и гимназиален етап избира свой ученически съвет. 

Съставът му се определя съобразно спецификата на паралелката. Ученическият съвет 
участва заедно с класния ръководител в планиране дейностите на класа.  

2. На базата на ученическите съвети от паралелките се формира ученически парламент на 

училището при следните условия: 

а. Всеки ученик от 8. до 12. клас има право да участва на изборите за УП и да гласува. 

 
б. Предизборната дейност се осъществява в рамките на периода 15-30 септември, като са 

разрешени нагледни материали, участия в радиопредавания и агитация в междучасията.  
в. УП се състои от 21 члена.  
г. Право да се кандидатират за Ученическия парламент имат ученици с успех не-по-нисък 

от мн. добър 4,50 и без наказания от ПС за текущата учебна година.  
д. Номинираните с най-много гласове кандидати определят състава на УП. 
е. Мандатът на УП е една година.  
ж. Предишен член на УП може да бъде избран повторно не повече от 3 пъти.  
3. След като се конституира УП на свое заседание избира Ръководството и Председателя: а. 
Ръководството е от 5 членове (председател, зам.-председател, секретар и координатори). б. 
Ако някой е предложен за дадена позиция и не присъства лично на изборите, той не може  

да бъде избран.  
в. За да бъде избран някой за определен пост, гласовете трябва да са в негова полза 50% + 1 

от присъстващия кворум. 
г. За председател на УС може да се кандидатира ученик, който е учил поне 1 учебна година 

в ГПЧЕ „Й. Радичков“ и да е бил член на УП.  
д. Всеки член на УП има право да номинира друг за някоя длъжност в Ръководството, като 

номинираните кандидати получават 3 минути за реч и 3 минути за въпроси.  
(2) Ученическият парламент разполага със следните правомощия: 

а. Да изразява становище за награди и наказания на учениците.  
б. Да дава мнения и предложения за училищни дейности и 
мероприятия. в. Да има право на глас при промени в ПДУ.  
г. Да участия в ПС, когато се обсъждат въпроси, свързани с ученическата общност. 
д. Да кандидатства за участие в дейността на Националния ученически парламент. 
 
(3) Ученическият парламент има следните отговорности и задължения:  
а. Да организира дейности в училището, свързани със спорта и туризма, празниците и 

ритуалите в училище, здравословния начин на живот и други.  
б. Да координира дейностите си с УР.  
в. Да оказва съдействие на УН, УР и ПС по дейности, свързани със спорта и туризма, 

празниците и ритуалите в училище, социалното и рисково поведение на учениците, 
здравословния начин на живот и други.  

г. Да популяризира добрите практики сред ученическата общност. 
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ГЛАВА XI. 

 

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
Чл.53. (1)Издаването на удостоверения, справки, свидетелства, дипломи, други документи  

и техните дубликати се извършва безплатно и в съответствие с нормативната уредба. 
Документите, издавани или водени се попълват на български книжовен език с 
изключение на:  

1. темата на урока по чужд език и по учебен предмет, изучаван на чужд език; 

2. документите по чл.133, ал.3 от ЗПУО.  
(3) След приключване на учебната година, информацията за дейността за съответната 

учебна година се архивира и се съхранява на електронен носител. 

(4) Училището съхранява информацията по ал.1 при спазване на посочените срокове в 

Приложение № 2 към Наредбата, при което се прилага съответно Наредбата за 

вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в 

администрациите, приета с ПМС № 101 от 2008 г. (обн. ДВ, бр. 48 от 2008 г.). 

(5) Информацията за дейността на училището, организацията на образователния процес за 

учебната година и установяване на съответствието й с нормативната уредба в системата 

на предучилищното и училищното образование се отразява в Списък-образец №1.  
(6) Към Списък-образец №1 се прилагат: документи за вида на институцията в случаите, в 

които е настъпила промяна през предшестващия период; училищни учебни планове; 
учебни програми, утвърдени от директора; годишен план; организация на учебния ден.  

(7) Информацията за децата и учениците се отразява в лични образователни дела в модул 
„Деца и ученици“ от НЕИСПУО.  

(8) Документите се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.  
(9) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на 

документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния 
архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, 
съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и 
общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2009 г.).  

(10) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата 
за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в 
администрациите.  

(12) Документите за дейността на училището се отнасят до административния и 

образователния процес в него и отразяват информацията в модул „Документи за дейността 
на институцията“ от НЕИСПУО. Видовете, предназначението, съдържанието на 
информацията в основни реквизити, сроковете за съхранение и формата на водене на 
документите за дейността на институциите са определени в Приложение 2 към Наредба № 
8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование.  
(13) Документите, издавани или водени се създават, попълват и водят или издават на 

хартиен и/или електронен носител, съгласно разпоредбите на наредбата.  
(14) Със заповед на директора на училището се определя постоянно действаща експертна 

комисия (ПДЕК), съгласно чл.42 от Закона за Националния архивен фонд.  
(15) Със заповед на директора се определя за всеки вид документ: 1. длъжностното лице, 

което изготвя/води документа;  
2. мястото на съхранение на документа до приключването му;  
3. редът за предаване, съхраняване и използване в архива на училището след приключване 

на документа. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се 
разпечатват, като длъжностните лица, определени да ги водят и директорът подписват 
края на всяка страница и се полага печатът на училището. Страниците се номерират, 
прошнуроват и подпечатват. 
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(16) Видове документи: 

1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията;  
2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди:  
2а. от общ характер 

2б. по трудовите правоотношения (ТПО);  
3. Книга за контролната дейност на директора (заместник-директора) и констативни 

протоколи от направените проверки;  
4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН; 

5. Дневник – входяща и изходяща кореспонденция и класьори с кореспонденцията; 

6. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията; 

7. Свидетелство за дарения; 

8. Летописна книга;  
9. Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна, индивидуална, 

комбинирана и дистанционна форма на обучение; 

10. Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години; 

11. Електронен дневник и разпечатка на дневника след приключването на учебната 

година;; 

12. Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие; 

13. Личен картон/Лично образователно дело; 

14. Доклади и протоколи да допускане до изпити:  
15а. доклад за допускане до държавни зрелостни изпити и за придобиване на средно 
образование;  
15б. доклад за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка; 

16. Протоколи за провеждане на изпити: 

16а. протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит;  
16б. протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит;  
16в. протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап; 16г. протокол за оценки от 
държавните зрелостни изпити;  
16д. протокол за оценки от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно 
образование;  
17. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и 
за придобита професионална квалификация;  
18. Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен 
на образование и за придобита професионална квалификация;  
19. Регистрационна книга за издадените удостоверения;  
20.Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения. 

(16) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се попълват на 
компютър, а в непопълнените редове се отпечатват тирета. Те се попълват без използване 
на съкращения, подписват се със син химикал и се удостоверяват със син печат.  
(17) В документите по ал.1 не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се прави 
изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на компютър текстове и цифри.  
(18) Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и дубликати се 
издават на бланка-оригинал.  
(19) Дубликат на документ, за който няма специален образец, се издава върху бланка на 
оригиналния, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви 
„дубликат“.  
(20) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се регистрират 
в регистрационни книги, съгласно Приложение № 2 към Наредба № 8 от 11.08.2016г. за 
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 
образование.  
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След регистрирането им дипломите и приложенията към тях, свидетелствата, 
удостоверенията и дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено 
основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална 
квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.  
(21)Всички документи, без посочените в чл.89, ал.1 могат да се попълват на ръка със син 
химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или 
вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на документите се 
коригират с червен химикал.  
(22) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал.1 длъжностното лице, 

допуснало грешката, с червен химикал задрасква една хоризонтална черта сгрешения текст 

(оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, 

под който се подписва директорът и се полага печата на училището. 

 

(23) Снимките за документи, в които това е предвидено, са: цветни, в анфас, на матирана 

хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на 

документа. Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, 

ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 

от2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.). Върху снимката се поставя печат на училището. 
(24) Удостоверението за преместване на ученик от друго училище в ГПЧЕ „Йордан 
Радичков“-Видин се съхранява в приемащото училище, а копие от него се съхранява в 
класьор към Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на училището, от което е 
издадено.  
(25) Удостоверенията, свидетелствата, дипломите, справките, служебните бележки, 
ученическите лични карти, бележниците за кореспонденция, ученическите и другите 
индивидуални документи, както и техните дубликати, се съхраняват от лицето, на което са 
издадени.  
Чл.54. Училището води Дневник за личностното развитие и бележник за кореспонденция. 

 

ГЛАВА XII. 

РИТУАЛИ, СИМВОЛИ И ТЪРЖЕСТВА 

 
Чл.55. (1) Изборът на знаменните групи се извършва при спазва-не на следните правила:  
1. за националния флаг на Република България – в състава на знаменната група влизат 
ученици от гимназиален етап с високи постижения в учебната, извънучебната и/или 
спортно-туристическата дейност;  
2. за знамето на училището и за знамето на Република България в състава на знаменната 

група влизат ученици от XIІ клас с високи постижения в учебната, културно – масовата 
и/или спортно-туристическата дейност;  

3. смяната на знаменната група за знамето на училището става при изпращане на 
абитуриентите;  

4. имената на учениците, участвали в знаменните групи, се вписват в летописната книга на 
училището.  

(2) Знаменните групи имат следната униформа: риза- униформа-та на гимназията, черен 
панталон и черни обувки (за момчетата), блуза- униформа на гимназията, черна пола, 
черни обувки ( за момичета-та); трикольорна лента; бели ръкавици;  

Чл. 56.(1) Ритуали по посрещане на знамената: 

1. мястото на провеждане на ритуалите е в зависимост от сцена-рия на тържеството; 

2. националният флаг се издига под звуците на Химна на Република България; 

3. знамето на училището се посреща в съпровод на тържествен 

марш. 
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ГЛАВАXIII. 

 

ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА 

 
Чл.57.(1) Учениците посещават училищната библиотека извън учебните часове. В 

библиотеката се спазват правила за поведение, които осигуряват нормалната дейност.  
(2) Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за 

преместване в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището.  
(3) Документът по ал. (2) се изготвя от класния ръководител след представяне от ученика на 

обходен лист, подписан от библиотекаря и домакина.  
(4) Контролът по изпълнението на ал. (2) и (3) се осъществява от заместник– директора. 

 

ГЛАВА XІV.  
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И 
ТРУД 
 
Чл. 58. (1) Учениците са длъжни: 

 

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена 

и противопожарна охрана; да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което 

удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и 

труд и се задължават да ги спазват; 

2. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;  
3. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 

правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно 
дадените им указания в това направление;  

4. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

5. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 

6. да не сядат по первазите на прозорците и радиаторите. 

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;  
3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни 
близки без предварително съгласие на родителите;  
4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол 

работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на 
материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на 
насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, 
хазарт и др.;  

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;  
6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи;  
7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят 

доброто име на училището.  
(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване 

на околната среда, информатика и информационни технологии, ФВС да разработят 
инструктаж и да запознаят учениците в часовете си. Инструктажите се съхраняват от 
педагогическите специалисти. 
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ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА 

ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Раздел І Общи положения 

 

Чл.59.(1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

осъществяват в училищното образование в различни форми. Интегрирано е в учебното 

съдържание на учебните предмети в рамките на общообразователната подготовка от VIII 

до ХІІ клас, като самостоятелен учебен предмет “гражданско образование” в 

общообразователната подготовка във втори гимназиален етап или като самостоятелни 

предмети в разширената подготовка на всички етапи на средното образование и/или в 

допълнителната подготовка. Възможно е да се преподава интегрирано в профилираната 

подготовка, в часа на класа, в дейностите по интереси, в извънкласни училищни, 

извънучилищни и междуучилищни дейности, както и при общата подкрепа за личностно 

развитие. 

 
(1) ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

определя с наредба.  
(2) Държавният образователен стандарт определя: (чл.1. ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  
1. същността и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование;  
3. начините и формите за осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование;рамковите изисквания за резултатите от обучението по 
гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;  

4. институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование.  

Чл.60. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

осъществява в училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно 

развитие в системата на предучилищното и училищното образование. (чл.2 от Наредба 

за ГЗЕИО) 
 
Чл.61. Същност на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  
(1) Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и 
граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 
общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно 
гражданско поведение. (чл.3, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  
(2)Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане 

на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, 

благоприятстващо здравето. (чл.3, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)  
(3)Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, екологично 

съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на 

екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на 

природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното 

равновесие. (чл.3, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)  
(4)Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни 

измерения на културните идентичности и за основни характеристики на 

интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във 

всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни 

взаимодействия в мултикултурна среда. (чл.3, ал.4 от Наредба за ГЗЕИО)  
(5)Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са 

взаимосвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на 
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социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани 

със здравето и поддържането на устойчива околна среда. (чл.3, ал.4 от Наредба за 

ГЗЕИО) 

Чл.62. Цели на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са: 

(чл.4 от Наредба за ГЗЕИО)  
1. изгражданe на автономна и активна личност, която:  
а) разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките 

права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, 
съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин;  

б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 
икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят;  

в) зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 
идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността 
на всички в общото социално пространство;  

г) осъзнава и цени своята културна идентичност;  
д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин;  
е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция;  
ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;  
з) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот 

и този на другите хора;  
и) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и 

поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 
й) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на 

природата и създаване на устойчива околна среда;  
к) познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане 

на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие  
в тях.  

2. функциониране на всяка образователна институция като автономна, активна и 
саморазвиваща се общност, която:  

а) възпитава в демократичните ценности;  
б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и 

критичност у всички участници в образователната система;  
в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от 

различните форми на агресия и дискриминация;  
г) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, 

свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната 
толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение;  

д) създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните 
културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и 
чрез формите на ученическото участие и самоуправление. 

 

Раздел ІІ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, 
ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ  
Чл.63. Директорът на училището, с помощта на педагогическия и на Обществения съвет, 

разработва политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование.  

Чл.64. (1) В предучилищното образование гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование се осъществява във всички възрастови групи: (чл.5, ал.1 
от Наредба за ГЗЕИО)  
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1. интегрирано в обучението по образователните направления; 

2. интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;  
3. като самостоятелно образователно направление, когато иновативна или авторска 

програмна система предвижда това.  
(2)Начините и формите на осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование за различните възрастови групи се определят в 
програмната система на детската градина или училището, която се разработва по реда и 
условията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование. (чл.5, 
ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)  

Чл.65. (1) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование се осъществява в процеса на придобиването на всички 
видове училищна подготовка. (чл.6, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  

(2) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното  
образование се осъществява и: (чл.6, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО) 

1. в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 

2. в дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;  
3. в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при 

условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  
Чл.66. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в 

процеса на придобиване на общообразователната подготовка се осъществява 
интегрирано и/или чрез самостоятелен учебен предмет гражданско образование. (чл.7, 
ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  

(2)Неговото интегриране се осъществява чрез ориентиране на обучението по 
общообразователните предмети към придобиване на ключовите компетентности по чл. 
77 , ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование; (чл.7, ал.2 от 
Наредба за ГЗЕИО)  

(3)Изучаването на учебния предмет гражданско образование се осъществява в съответствие  
с държавния образователен стандарт за учебния план, за общообразователната 
подготовка и с учебните програми по предмета. (чл.7, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО) 

 

Чл.67. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в 
процеса на придобиване на разширена подготовка се осъществява интегрирано и/или 
чрез самостоятелни учебни предмети. (чл.8, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  

(2) Неговото интегриране се осъществява чрез усъвършенстване на отделни ключови 
компетентности чрез изучаване на общообразователни учебни предмети в рамките на 
избираемите учебни часове. (чл.8, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)  

(3) Самостоятелните учебни предмети, чрез които се придобиват компетентности в областта 
на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, се вписват в 
училищната документация като гражданско образование, здравно образование, 
екологично образование, интеркултурно образование или с друго наименование, което 
ясно очертава тематичния обхват на учебния предмет и връзката му с 
интердисциплинарни комплекс (чл.8, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)  

Чл.68. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в 
процеса на придобиване на допълнителната подготовка може да се осъществява чрез 
обучение по учебни предмети или модули, чрез интердисциплинарни програми, проекти, 
модули или дейности по избор на учителя. (чл.10, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  

(2) Факултативните часове може да се използват и за дейности с ученическите съвети на 
всички нива или други форми на ученическо представителство, младежко лидерство и 
клубни занимания, при които се практикуват граждански и социални умения. (чл.10, ал.2  
от Наредба за ГЗЕИО)  
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Чл.69. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа 

на класа освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, посочени в 
рамковите изисквания по чл. 14, ал. 2 от Наредбата за гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование, се осъществява чрез занимания, дейности и проекти по 
тематични области, свързани с: (чл.11, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  

1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие; 

3. толерантността и интеркултурния диалог; 

4. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място; 

5. безопасността и движението по пътищата; 

6. защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ; 

7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 

8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

9. превенция и противодействие на корупцията.  
(2) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа 

се осъществява и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за 
ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище. (чл.11, ал.2 от Наредба 
за ГЗЕИО)  

(3) Разпределението на тематичните области ал. 1 в часа на класа в по класове и като 
минимален задължителен брой часове е посочено в приложение № 5. (чл.11 ал.3 от 
Наредба за ГЗЕИО)  

(4) Извън тематичните области по ал. 1 министърът на образованието и науката може 

ежегодно да определя и други теми, по които да се работи в часа на класа за 

осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. (чл.11, ал.4 от Наредба за ГЗЕИО) 

 

(5) За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а 

директорът утвърждава годишен план в срокове и по ред, определени в правилника за 

дейността на училището (до 30 септември) и при съобразяване с разпределението на 

тематичните области по ал. 1 и приложение № 5. (чл.11, ал.5 от Наредба за ГЗЕИО)  
(6) В годишния план по ал. 5 се определя броят на часовете по теми и дейности според 

интересите и възрастта на учениците и с тяхно участие. (чл.11, ал.6 от Наредба за  
ГЗЕИО)  

(7) За изпълнение на училищната стратегия и училищните политики педагогическият съвет 
може да определя приоритетни тематични области по ал. 1 съобразно спецификата на 
общността, средата, интересите и възрастовите особености на учениците. (чл.11, ал.7 от 
Наредба за ГЗЕИО) включващи демократични училищни практики като училищен 
ученически парламент и/или други форми на ученическо представителство и 
самоуправление; доброволчески  

 • дейности във и извън училище;     
• поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници, радио, 

списания, уебсайтове);  
• осигуряване  на  форми  и  места  за  изразяване  на  мнения  и  предложения  по 

 

 училищния живот от страна на учениците;  

• училищни    кампании,    подкрепящи    здравето,    толерантността,    социалната 

 

  

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

 • празничен календар на етносите;   
• екологичен календар с международните дати, свързани с опазването на околната 

среда;  
• развиване на младежкото лидерство; 
• форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;  
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• разработване на училищни проекти.  
(8) Обучението по отделни тематични области в часа на класа може да се осъществява от 

гост-лектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации 
или от общественици в присъствието на класния ръководител. (чл.11, ал.8 от Наредба за  
ГЗЕИО)  

Чл.70. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в 

дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден се 

осъществява от учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез 

дейности и проекти, свързани с интердисциплинарния комплекс. (чл.12, ал.1 от Наредба 

за ГЗЕИО) 

 
(2) Времето за дейности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

може да се разпределя за групата равномерно през цялата учебна година или модулно в 
даден период от учебната година. (чл.12, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО) 

 

Раздел ІІІ  
РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Чл.71. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование са насочени към надграждане и разширяване 
на изискванията за резултатите от обучението, определени в държавния образователен 
стандарт за предучилищното образование и за общообразователната подготовка. (чл.14. 
ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  

Чл.72. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по всеки един от елементите на 
интердисциплинарния комплекс са определени в приложения към наредбата за 
гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, както следва: (чл.14, ал.1 
от Наредба за ГЗЕИО) 

1. по гражданско образование – в приложение № 1; 

2. по здравно образование – в приложение № 2; 1 

3. по екологично образование – в приложение № 3; 

4. по интеркултурно образование – в приложение № 4.  
Чл.73. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по ал. 2 са ориентир за 

разработване на програмни системи, както и на учебни програми за придобиване на 
разширена и/или на допълнителна подготовка, както и в часа на класа, в рамките на 

целодневната организация, съобразно проучените интереси и потребности на учениците 
и преценката на учителя. (чл.14, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО) 

 
Раздел ІV  
УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, 
ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Чл.74. (1) Училището анализира потребностите на училищната общност и определят своите 

приоритети, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование, които са част от стратегията на институцията по чл. 263, ал.1, т. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното образование. (чл.15, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО) 

 

(2) В съответствие със стратегическите си приоритети училището определя училищни 
политики, които подкрепят и осъществяват гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование. (чл.15, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)  
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(3) В институционалните политики по ал. 2 се определят конкретните подходи и начини на 
организация на вътрешните процеси и дейности за осъществяване на гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование в образователната институция.  
(чл.15, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)  

(4) Училищните политики се отразяват в програми по гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование, които се разработват и актуализират за периоди и по ред, 
определен в настоящия правилник. (чл.15, ал.4 от наредба за ГЗЕИО)  

Чл.75. (1) Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование са насочени към изграждане и поддържане на 
демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на 
споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности. (чл.16, ал.1 от 
Наредба за ГЗЕИО)  

(2) Неизменна част от училищните политики за подкрепа са посочени в глава ІV раздел І от 
настоящия правилник: (чл.16, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)  

1. определянето на училищни ритуали, 

2. изборът на: а) училищна униформа и/или знаци и символи; б) училищен химн.  
(3) възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното 

самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за държавата и 
училището моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището. (чл.16,  
ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)  

Чл.76. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от 

представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на 
ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на 
училището. (чл.175, ал.1. от ЗПУО)  

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на 

видно място в училищната сграда. (чл.175, ал.2. от ЗПУО) 

 

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. (чл.175 ал.3. от 

ЗПУО) 

Чл.77. (1) Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование включват и подкрепа на инициативността и участието на 

децата и учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики 

като: (чл.17, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  
1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство; 

2. организиране на доброволчески дейности във и извън училище;  
4. поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестник и интернет 

страници и др.);организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, 
толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната 
среда и пр.;  

5. организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, 
международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните 
и културните дати и празници;  

6. организиране на обучения на връстници от връстници; 

7. развиване на младежкото лидерство; 

8. участие в клубове и неформални групи по интереси;  
9. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на 
агресията;  
10. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане 

от училище и др.;  
11. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;  
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12. насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване чрез 

правене извън часовете за формално образование и неформално обучение. 

 
(2)Формите на ученическо самоуправление и представителство са определени с 

приложение № 6 към наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 
образование. (чл.17, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)  

(3)Практиките по ал. 2 се регламентират според тяхната специфика в правилника за 
дейността, в годишния план, стратегията или програми на образователната институция.  
(чл.17, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)  

Чл.78. (1) За разработване и координиране на прилагането на училищните политики за 

подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 
образователните институции създават постоянно действащи екипи, сформирани по ред и 
за срок, определени в ПДУ. (чл.18, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)  

1. Съставът на постоянно действащите екипи се избира преди началото на учебната година 
или след откриване на учебната година  

2. Съставът на постоянно действащите екипи се избира на заседание на педагогическия 
съвет.  

3. Съставът на постоянно действащите екипи се избира за срок от една година.  
4. На следващо заседание на педагогическия съвет всеки постоянно действащ състав 

запознава ПС с план за дейността си.  
(2). В екипите по ал. 1 могат да участват ученици и родители по ред, определен в 

правилника за дейността на институцията. (чл.18, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)  
1. Родителите и учениците се информират в началото на учебната година за създадените 
постоянно действащи екипи.  
2. Желаещите ученици и родители подават заявление до председателя на съответния екип 

за участие в него.  
3. Заявлението се входира в дневник на екипа.  
4. Председателят на съответния екип е длъжен да запознае ученици и родители, заявили 

желание за участие, с предложения план за действие през учебната година. 
 
5. При инициатива на родители и ученици и по тяхно предложение по време на заседание 

планът на съответния екип се актуализира.  
6. За заседанията на екипите се водят протоколи.  
7. Всеки екип води дневник на екипа, в който се вписват заявления и протоколи.  
Чл.79. За съответната учебната година се избират следните постоянно действащи екипи 

(комисии):  
1. УКБДП 

2. УКППП 

3. Комисия за квалификация и председателите на МО 

4. Комисия за здравно и екологично образование 

5. Комисия по етика 

6. Комисия БДП 

7. Комисия за стипендии 

8. Комисия за дарения 

9. Комисия ремонтни дейности и състояние на материалната база 

10. Комисия по архивиране 

11. Комисия за вътрешния трудов ред. 
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ГЛАВА ХVI. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1.Правилникът за дейността на училището се актуализира при промяна на нормативните 

актове действащи в системата на предучилищното и училищното образование. 
§2.Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на 

училището организира запознаване на всички педагогически специалисти, ученици, 
родители и служители с правилника. 
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