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Г Л А В А    П Ъ Р В А 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.Този правилник урежда устройството,дейността и управлението на училището 

2. Определя структурата и функциите на ръководство и  организацията на   

    учебно-възпитателната работа 

3.С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за 

реализиране на основните цели и задачи на учебно- възпитателния процес, 

произтичащи от ЗПУО,ДОС  и Закона за  професионалното образование и 

обучение 

 



Г Л А В А    ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-БЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

           Раздел   І    Общи положения 

  

  

1.ПГ по СГС – Кърджали осигурява овладяване на общите основи и 

закономерности на човешкото познание;усвояване и формиране на 

общочовешки и национални ценности,добродетели и култура; 

развитие на  индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;  

духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; 

завършване на определените в ЗПУО  степени на образование и придобиване на 

професионална квалификация. 

2.Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за 

развитие на техните интереси,способности и възможности 

3.Учениците ползват правото си на образование, независимо от своята 

възраст;продължаването на образованието се извършва въз основа на документ 

за завършен предходен клас или степен на образование;нямат право да повтарят 

успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща 

степен. 

4.В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на 

учениците,основани на раса,народност,етническа принадлежност,пол и произход 

5.В училището религиите се изучават в исторически,философски и културен 

план чрез учебното съдържание на различните учебни предмети 

6.Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището,като не 

заплащат такси за училищно обучение;ползват безплатно училищната база за 

обучение и развитие на интересите и способностите си 

7.ПГ по СГС – Кърджали е неспециализирано общинско училище на делегиран 

бюджет   и ползва имоти,които са общинска  собственост 

8.В училището могат да се обучават ученици и от други общини 

9.Училището ни е юридическо лице и има:наименование - Професионална 

гимназия по селско и горско стопанство,седалище – град Кърджали;собствен 

кръгъл печат и печат с държавен герб и шифър по Булстат № 108001030 

10.Училището има право да притежава собствено движимо и недвижимо 

имущество и да се разпорежда с него; да предоставя имуществото си под наем 

след съгласуване с общината; да извършва педагогически услуги,ако това не е 

във вреда на учебно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-

хигиенните норми и изисквания;да се разпорежда самостоятелно с бюджетните 

си средства. 

 
 



11.Училището носи отговорност за:изпълнението на ДОС,засягащи дейността на 

училището;създаването на условия за опазване на живота и здравето на 

учениците по време на обучението и възпитанието им;за опазване на 

материално-техническата база и   сградния  фонд; законосъобразното 

изразходване на бюджетните средства;извършването на дейности и прояви,които 

не противоречат на законите в страната,ограничават правата и свободата на 

личността или нарушават учебно-възпитателния процес (УВП) 

12.ПГ по СГС е учебно-възпитателно заведение и осигурява завършването на 

клас и придобиване на степен на образование 

13.В училището са изградени професионални паралелки 

14.Според съдържанието на подготовката училището ни дава общо и 

професионално образование: 

 общото образование осигурява усвояването на общообразователния 

минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез ЗП и ЗИП 

съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми и чрез 

профилираната подготовка съгласно ДОС за общообразователна 

подготовка, за учебния план и за усвояването на българския книжовен език 

 професионалното образование осигурява усвояването на 

общообразователния минимум и придобиване на квалификация по 

професиите :“Техник-лесовъд” , „Техник-технолог по качеството на храни 

и напитки” и „Агроеколог“ 

15.Училището се ръководи от директор, зам.директор по УПД и педагогически 

съвет 

 

 

Раздел   ІІ     Форма на обучение 

 

1.Формата на обучението в ПГ по СГС е дневна, самостоятелна и при 

необходимост -  индивидуална 

2.В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в групи 

3.Дневната форма на обучение е присъствена,която се провежда от 8.00 часа до 

14.00 часа в учебните дни,а училищното обучение до 16-годишна възраст е 

задължително 

4.Самостоятелната форма на обучение в училище се организира за отделен 

ученик 

5.Самостоятелната форма на обучение в училище е неприсъствена, при която 

учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети 

съгласно училищния учебен план 

6. Задочна форма на обучение – включва учебни занятия, самостоятелна 

подготовка и изпити по учебни предмети съгласно учебния план на училището 
 



7.Индивидуалната форма на обучение се организира за ученици,които по 

здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 

последователни учебни дни,в домашни условия въз основа на медицински 

документ,издаден от ЛКК 

8.Формата на обучение се избира от ученика при условията на  чл.12, ал.2 и при 

спазване изискванията на ЗПУО. 

9.Екипът за подкрепа на личностното развитие може да препоръча форма на 

обучение за ученика,при спазване на реда и условията на ЗПУО 

 

Раздел   ІІІ     Организационни форми 

 

 

1.Училищното образование се  организира  в последователни класове 

2.Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички 

организирани в училището форми с изключение на случаите,предвидени в ЗПУО 

за самостоятелната и  индивидуална форма на обучение. 

3.В училището са обособени 5 паралелки,обозначени с началните букви на 

българската азбука,а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри 

4.Разпределението на учениците в паралелки се извършва от училищното 

ръководство 

5.Желанието за обучение в ЗИП се декларира от ученика две седмици преди края 

на учебните занятия с писмено заявление до директора на училището. 

Подадените заявления се съхраняват от директора на училището до края на 

учебната година и подлежат на контрол 

6.Броят на учениците в паралелките,делението на паралелките на групи се 

определят при спазване на Наредба № 7 от 2000 г. на МОН 

 

  

      Раздел   ІV     Учебно и неучебно  време 

  

  

1.За разпределението на учебното време по предмети,класове,етапи и степени на 

образование за достигане на общообразователния минимум и за 

продължителността на етапите за формите на обучение стриктно се спазва ДОС 

за организация на дейностите в училищното образование. 

2.Училищното обучение се организира в учебни години,учебни срокове,учебни 

седмици и учебни часове,както следва: 

o учебната 2016/2017  година започва на 15.09. и е с продължителност 

12 месеца 

 

3.През учебната 2016 /2017 година учениците ползват следните 

ваканции,определени в заповед на министъра на МОН: 



 

 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна 

 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна 

 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас 

 

 04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас 

 08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас 

 

4.Учебните занятия са с продължителност както следва: 

 ІХ  – Х  клас –                 36 учебни седмици; 

 ХІ клас   -                        38 учебни седмици/2седмици за 

                                                               производствена   практика/ 

 ХІІ –                                 31 учебни седмици 
 

5.Учебните занятия се разпределят в два учебни срока 

6.Учебната седмица е пет дневна 

7.Броят на задължителните учебни часове се определя съобразно утвърдените   

   планове и програми 

8.Почивките между учебните часове са както следва: 

o малко междучасие –   10 минути; 

o голямо междучасие – 20 минути. 

9.Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с  психо-

физическите особености и възможностите на учениците,разработва се в 

съответствие с изискванията на  Наредба  №10 от 19  юни  2014 г.  ,съгласува се с 

РЗИ - Кърджали,утвърждава се от директора не по-късно от три дни преди 

започване на всеки учебен срок.Седмичното разписание се изготвя въз основа и 

при спазване на училищните учебни планове,седмичното и годишното 

разпределение на учебните часове по учебни предмети и други съществуващи 

документи и изисквания 
 

   Раздел   V     Съдържание на училищното обучение 

  

  

1. Учебното съдържание в училищното обучение се групира в 

общообразователна подготовка и в професионална подготовка в съответствие 

на §24,ал.2 от ЗПУО 

В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване 

на общообразователна подготовка и обща професионална подготовка. 

В избираемите часове се осъществява обучение за придобиване на разширена 

подготовка, специфична  и разширена професионална подготовка. 



2.Училищният учебен план  разпределя учебните предмети и часове от ЗИП 

3.Учебното съдържание,чрез което се осигурява общо или професионално 

образование се определя съгласно ДОС 

 4.В училището се спазва и прилага Наредба № 5 от 30.11.2015 г. на МОН за 

общообразователната подготовка,Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за  оценяване на 

резултатите от обучението на учениците /Наредба № 3 от 2003г. за системата за 

оценяване / и Закона за професионалното образование и обучение (ДВ изм., бр. 

79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр. 59 от 29.07.2016 г., в сила от 

01.08.2016 г.) 

            

 Раздел   VІ     Форми за проверка и оценка на знанията 

  
 

1.Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото 

на подготвеност на учениците се оценяват от учителя чрез текущи (системно 

през І и ІІ учебен срок) и периодични проверки,както и чрез изпити,като 

формите за проверка и оценка са устни,тестове,класни работи (по график, 

утвърден от директора)  и др.писмени и практически форми 

2.Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват и от упълномощени 

длъжностни лица от РУО 

3.Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се 

осъществява от училищни изпитни комисии,назначени със заповед на директора 

на училището 

4. Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото 

на подготвеност на учениците,които се обучават в индивидуална форма на 

обучение и по здравословни причини не могат да посещават училище повече от 

30 учебни дни,се оценяват чрез текущи оценки 

5. Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото 

на подготвеност на учениците,които се обучават в самостоятелна форма на 

обучение по чл.112  от ЗПУО,се оценяват чрез изпити за определяне на годишна 

оценка по учебен предмет 

6. Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото 

на подготвеност на учениците,които се обучават в задочна форма на обучение  

чл. 110 от ЗПУО,се оценяват чрез изпити 

7. Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото 

на подготвеност на учениците в училището се оценяват по шестобалната система 

съгласно ДОС за  оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

8.Текущите,срочните и годишните оценки на учениците се вписват в 

ученическата книжка на ученика,в дневника на класа,а срочните и годишните 

оценки - и в личния картон на ученика 

9.Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи и в личния 

картон на ученика 



10.Срочните и годишни оценки се оформят въз основа на различни форми за 

проверка и оценка,прилагани ритмично през време на учебния срок 

задължително по всички учебни предмети и се отразяват  в съответната 

документация.Годишните оценки се оформят в съответствие с изискванията на 

ЗПУО,Наредбата за оценяване ,учебния план и Указание на МОН 

 

 

 

Раздел   VІІ     Завършване на клас 

 

 

1.Завършването на клас и на степен на образование,както и придобиването на 

професионална квалификация в различните форми на обучение,организирани в 

училището,се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно ДОС за 

информацията и документите за системата на  предучилищното и училищното 

образование,които дават равни права на завършилите. 

2.Ученикът завършва успешно класа,ако по учебните предмети от ЗП и ЗИП, 

предвидени в училищния учебен план има годишна оценка не по-малко  

 от „среден (3)“ 

3.Ученици,които имат годишна оценка „слаб (2)“ по учебни предмети от ЗП и 

ЗИП,полагат изпити за промяна на оценката по тях през юнска/юлска/ или 

септемврийска сесии по ред,определен със заповед на директора: 

o ученици,които по здравословни причини,удостоверени с медицински 

документ,не са се явили на тези изпити,могат да се явят на 

допълнителна  сесия за промяна на оценката по ред,определен със 

заповед на директора,не по-късно от 10 октомври; 

o ученици,които са получили оценка слаб (2) по учебните предмети от 

ЗП и ЗИП на редовните и допълнителните  сесии за промяна на 

оценката  или не са се явили на тях,повтарят класа; 

o ученици,които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма 

на обучение,при повтарянето на класа се явяват на изпити само по 

учебните предмети,по които имат оценка слаб (2) или не са се явили 

на  изпити за промяна на оценката; 

o Учениците от последния гимназиален клас,които имат оценка 

„слаб(2) “ по учебни предмети от ЗП, ЗИП и ПП на редовните и/или 

на допълнителната  сесии за промяна на оценката , не повтарят класа. 

Те могат да се явяват на  изпити за промяна на оценката без 

ограничения на броя изпитни сесии при условия и ред,определени с 

ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

 

4.Учениците имат право да се явяват на изпити за промяна на оценката по 

всички предмети от ЗП и ЗИП,по които са получили слаба оценка 



 

 

  

Раздел   VІІІ     Изпити 

 

 

1.Условията и редът за организиране и провеждане на изпити с учениците,които 

се обучават по чл.111 и чл.112 от ЗПУО,се определят със заповед на директора 

на училището 

2.Учениците полагат следните изпити – приравнителни,за промяна на 

оценката,за определяне на срочна или годишна оценка по учебен 

предмет,държавни зрелостни и за  придобиване степен на професионална 

квалификация 

3. Изпитите по т.2 се провеждат при спазване  изискванията на ЗПУО и ДОС за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците и нормативни актове на 

МОН; 
 

 

 

 

Раздел   ІХ     Документи за завършен клас,степен на образование и 

професионална квалификация 

 

 

1.При завършването на клас и степен на образование,както и след придобиване 

на професионална квалификация,се издава утвърден от МОН документ по 

образец 

2.Завършването на гимназиален клас се удостоверява с ученическа книжка 

3.Завършилите средно образование получават диплома за завършено средно 

образование и свидетелство за професионална квалификация,в които се вписват 

оценките и хорариума по изучаваните предмети от ЗП и ЗИП,определени с 

училищния учебен план за съответната специалност.В дипломата се вписват и 

оценките от държавните и зрелостни изпити 
         
       

  

Раздел   Х    Приемане и преместване на ученици 

 

 

1. Условията и редът за приемане и преместване на ученици се определят с ДОС 

за организация на дейностите в училищното образование. 

2. Приемът на ученици в гимназията се осъществява в съответствие с 

изискванията на Наредба № 11 от 2005г. на МОН за прием на ученици в 

държавни и общински училища,Наредба№10/1.09.2016г. за организация на 



дейностите в училищното образование  и държавният план-прием,който се 

утвърждава за всяка учебна година от началника на РУО 

3.Ученици могат да се преместват в паралелки на същото или в друго училище 

при наличие на свободни места.За свободни места се считат местата до 

утвърдения държавен план-прием,които включват незаетите места и 

освободените места през учебната година 

4. След издаване на удостоверението за преместване училищният директор 

уведомява писмено общинската администрация,където ученикът е включен в 

списъка на подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст 

 5.При различие между училищните учебни планове ,учениците полагат 

приравнителни изпити при условия и по ред,определени от приемащото 

училище 

6.Учениците могат да се преместват през време на цялата учебна година,но не 

по-късно от 30 учебни дни преди края на ІІ учебен срок по същия профил или 

професия над утвърдения държавен план-прием по социални или здравословни 

причини или при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на 

родителите или  настойниците. Учениците в този случай се преместват със 

заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени 

документи,удостоверяващи изброените обстоятелства 

7.Условията и редът за приемане и преместване на ученици се извършва  при 

спазване  изискванията на чл.108 от Наредба №10/ 01.09.2016г за организация на 

дейностите в училищното образование 
 

 

 

 

Г Л А В А   Т Р Е Т А 
 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 

 

  

Раздел   І     Учители и възпитатели 

 

 

1.Учителят организира учебно-възпитателната работа по учебния предмет, 

по който е назначен,проверява и оценява знанията на учениците и 

съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната 

среда. 

2.Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни 

дейности с учениците извън задължителните учебни часове. 
 

 

 

 



Раздел   ІІ     Класен ръководител 

 

 

1.Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора 

на училището в началото на учебната година със заповед 

2.Класният ръководител организира и провежда часа на 

класа,извънкласните дейности с учениците и води задължителната 

училищна документация за съответната паралелка 

3.Класният ръководител осигурява изпълнението на решенията на 

педагогическия съвет,свързани с цялостната организация на учебно-

възпитателната работа 

 

 

Раздел   ІІІ     Дежурен учител 

 

 

1.Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище 

2.Идва 15 минути преди започване на учебните занимания,за да установи 

състоянието на училищната база и подготовката й за учебно-възпитателна 

дейност 

 

 

 

Раздел   ІV     Ученици 

 

 

        1.Учениците в ПГ по СГС се възпитават и обучават при условия,които 

гарантират: 

o равни възможности за духовно и физическо развитие; 

o зачитане на достойнството,правата и свободите им; 

o приобщаване към местните и национални традиции,към моралните и 

културни ценности 

o спазване на етичния кодекс 

       2.Ученикът има право: 

o да избира училището, профила или професията и специалността, 

както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план 

като избираеми; 

o да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, 

относно правата и задълженията му в училище, правилата за 

вътрешния ред и училищната дисциплина; 



o да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране 

и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в 

съответствие с неговите потребности, желания и способности; 

o да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да 

получава защита при накърняване на правата и достойнството му; 

o да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до 

образование при условия и по ред, определени в нормативен акт; 

o да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, 

определен от директора на училището; 

o да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число 

форми на ученическо самоуправление; 

o да бъде поощряван с морални и материални награди за високи 

постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност; 

o да дава мнения и предложения по отношение на организацията и 

провеждането на цялостната училищна дейност; 

o да участва, включително с присъствието на родител, при решаване 

на въпроси, засягащи неговите права и интереси 

  

       3.Ученикът има следните задължения,които се основават на   

          чл.172,ал.1 от ЗПУО: 

  

o да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на 

добрите му традиции; 

o да не отсъства от учебните часове без уважителна причина; 

o да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на 

положението му на ученик и на добрите нрави; 

o да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, 

както и да не прилага физическо и психическо насилие; 

o да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява 

наркотични вещества и алкохол; 

o да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни 

средства по време на час без разрешение на учителя; 

o да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му 

задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 

o да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 

o да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с 

изискванията на Закона за закрила на детето; 

o да опазва материално-техническата база и чистотата на територията 

на училището и общежитието; 



o да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при 

поискване на учителя или директора; 

o да носи ученическата си лична карта в училище и извън него 

  

        4.Ученикът е длъжен да посещава редовно учебните занятия 

        5.Отсъствията на ученик от учебни занятия по уважителни причини се 

извинява с медицинска бележка или чрез уведомително писмо от родителя 

(настойника) 

         6.За ученик, който в рамките на една учебна година отсъства повече 

от 50 учебни дни,независимо от причините, директорът на училището след 

обсъждане с ПС със заповед определя условията и реда за завършване на 

учебния срок или годината 

        7.Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е 

неизвинено отсъствие;закъснения до 15 минути за три учебни часа без 

уважителни причини се счита за 1 час неизвинено отсъствие 

       8.За допуснати неизвинени отсъствия класния ръководител 

задължително уведомява родителя с писмо 

        9.Регистрираният брой отсъствия,  направени от ученика за определен 

период, се попълват от класния ръководител в ученическата му книжка, 

както следва: 

- от 15 септември до 31 октомври; 

- от 01 ноември до 15 декември; 

- за първия учебен срок; 

- от 01 февруари до 15 март; 

- от 16 март до 30 април; 

- за втория учебен срок. 

       10. За неизпълнение на задълженията, определени от този правилник и 

след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение 

ученикът се санкционира с: 

o забележка ( чл.199 ал.1 т.1 )– при допуснати 7 неизвинени отсъствия; 

o предупреждение за преместване в друго училище – при допуснати 10 

неизвинени отсъствия(чл.199 ал.1 т.3) 

o преместване в друго училище- при допуснати  15 неизвинени 

отсъствия (чл.199 ал.1 т.4) 

o преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение- при 

допуснати над 25 неизвинени отсъствия  (чл.199 ал.1 т.5) 

 Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния 

процес,учителят може да го отстрани от час. 

 Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид,които са 

нарушение на Правилника,както и когато състоянието му не 



позволява да участва в учебния процес,той се отстранява от 

училище. 

 

11.Преди да се наложи санкция се вземат мерки за налагане на механизми 

за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение: 

 Разговор с ученика; 

 Разговор с  родителя; 

 Подреждане на книги в училищната библиотека; 

 Осъществяване на дежурства в коридорите през междучасията за 

определен период от време като помощник на дежурния учител; 

 Грижа за овощната градина или училищния двор; 

 Дейности,подпомагащи работата на домакина в общежитието; 

 Дейности по определени механизми за преодоляване на  училищния 

тормоз; 

 Работа с учителя по психология; 

Дейностите са такива, които с оглед на естеството или интензивността си 

са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние 

на ученика и не унижават неговото достойнство. 

  

        12.Санкциите  се налагат със заповед на директора по писмено  

мотивирано предложение на класните ръководители или на ПС 

        13.Директора писмено уведомява родителя и териториалните 

структури на закрила на детето,при налагане на санкция по чл.199,ал.1, т.4 

и т.5 от ЗПУО 

        14.Заповедта на директора е в 14 дневен срок от предложението на 

класния ръководител,респективно на Педагогическия съвет и може да се 

обжалва пред началника на РУО 

        15.Наложените наказания и тяхното заличаване се вписват в 

ученическата книжка на ученика и в дневника на класа от класния 

ръководител 

        16.Освобождаването на учениците от часовете по физическо 

възпитание се извършва след представяне на медицински документ 

        17.Учениците носят материална отговорност за повреждане на 

училищното имущество и за нанесени щети и възстановяват повредата в 

срок от 10 дни от установяване на щетата.Невърнати книги,взети от 

училищната библиотека,се заплащат в петорен размер 

         18.Учениците от Х до ХІІ клас, живеещи в общежитието на 

гимназията, в началото на всяка учебна година внасят депозит от 20 

(двадесет) лева за възстановяване и ремонт на повредено училищно 

имущество  
 

  



Раздел   ІV     Родители 

1.Родителите участват в учебно- възпитателния  процес в училище  като 

пълноправен партньор.Основните форми и средства за сътрудничество са: 

 Чрез индивидуални консултации; 

 Родителски срещи; 

 Обучения; 
 

  

2.Средство за постоянна връзка между училището и родителите е 

бележника на ученика 

3.Родителите имат следните права: 

 Периодично и системно да получават информация за успеха и 

развитието на децата си; 

 Да се срещат с ръководството на училището,с класния 

ръководител,учителите в определеното им работно време или в 

друго удобно за двете страни  време ; 

 Да се запознаят с училищния учебен план,с правилника за 

вътрешния ред на училището и общежитието и други правилници и 

програми,свързани с живота в училище; 

 Да присъстват и при желание да бъдат изслушани,когато се решават 

въпроси,които засягат правата и интересите на ученика; 

 Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището; 

 Да изразяват мнение и да препоръчват идеи за по-добро развитие на 

училището; 

4.Родителите имат следните задължения: 

 Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище; 

 Да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат 

за спазването му от ученика; 

 Да участват в родителски срещи; 

 Редовно да се осведомяват за успеха,дисциплината и развитието на 

своите деца; 

 Да се явяват в училище след покана от учител или директор; 

 

  
Г Л А В А    Ч Е Т В Ъ Р Т А 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

  

  

         Раздел   І     Директор 

  

        1.Директорът като орган за управление на училището: 



o организира,контролира и отговаря за цялостната дейност на 

училището; 

o спазва и прилага ДОС; 

o представлява училището пред органи,организации и лица,сключва 

договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в 

съответствие с предоставените му правомощия; 

o осигурява безопасни условия на възпитание,обучение и труд; 

o сключва и прекратява трудови договори със заместник-

директора,учителите,служителите и работниците в училището; 

o обявява свободните места в бюрото по труда и в РУО; 

o разпорежда се с бюджетните средства; 

o награждава и санкционира ученици,учители и служители в 

съответствие с КТ,ЗПУО; 

o организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им 

в съответствие с ДОС; 

o подписва и подпечатва документи за преместване на ученици,за 

завършен клас и степен на образование,за професионална 

квалификация;съхранява училищния печат с държавния герб; 

o съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения 

ЗПУО  и на законите на страната; 

o отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

училищна документация; 

o осигурява условия за здравнопрофилактична дейност в училището; 

o изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава и 

контролира поименното щатно разписание на длъжностите и 

работните заплати; 

o председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му 

 

       2.Административните актове на директора могат да се оспорват по 

административен ред пред  началника на РУО 

       3.При отсъствие на директора за срок,по-малък от 30 календарни 

дни,той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал 

на училището.В заповедта се регламентират правата и задълженията на 

заместника  

       4.При отсъствие на директора за срок,по-голям от 30 календарни 

дни,началникът на РУО назначава негов заместник 

       5.При  отсъствие на директора по здравословни причини,болничните 

листове се заверяват от началника на РУО 

  

  
 

  



Г Л А В А    П Е Т А 
 

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

  

  

           1.В ПГ по СГС се води задължителна училищна документация 

съгласно чл.248 от ЗПУО и ДОС за информацията и документите  и 

сроковете за нейното съхранение са както следва: 

 книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна 

възраст                                                                                         - 50 години; 

 сведение за организацията на дейността в училището за учебната година 

Списък-Образец № 1                                                                  - 5 години; 

 дневник за всяка паралелка                                                       - 5 години; 

 дневник за група в общежитието                                              - 5 години; 

 лични картони за учениците от ІХ до ХІІ  клас                      - 50 години; 

 протоколи за провеждане на изпитите                                      -5 години; 

 протоколи за резултати от изпити                                             -50 години; 

 регистрационни книги за издадените документи за  

завършена степен на образование и за придобита  

професионална квалификация                                                    -50 години; 

 входящ и изходящ дневник                                                        - 10 години; 

 книга за регистриране заповедите на директора и  

приложените заповеди към 

нея                                                                                                  - 20 години; 

 книга за контролната дейност в училището                              - 5 години; 

 книга с протоколите от заседанията на  

педагогическия  съвет                                                                 - 20 години; 

 инвентарна книга и отчетни счетоводни форми               - съгласно  Закона  

                                                                                               за  счетоводството 

 книга за санитарното състояние                                                 - 5 години; 

 книга за регистриране на даренията                                          - 20 години; 

 летописна книга                                                                          - постоянен; 

 книга за регистриране на ученически характеристики            - постоянен; 
 

           2.В училището се води още и следната документация: 

o книга за проведени инструктажи по безопасност на труда; 

o ревизионна книга 

             3.Документите ,които се ползват в училището,се издават по 

образци,утвърдени от министъра на образованието и науката и се 



заверяват от директора на училището.За издаване на дубликати на тези 

документи се ползват образци,утвърдени от МОН 

             4.Изискванията към формата,съдържанието,воденето и 

съхраняването на задължителната учебна документация в училището се 

определя от ДОС за информацията и  документите за система на 

предучилищното и училищно образование 

  

  

 

 
 

Г Л А В А   Ш Е С Т А 
 

УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО 

  

  

               1.В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна 

инвентаризация и брак на всички материални и нематериални активи на 

училището 

            2.Инвентаризацията се извършва от комисия по ред,определен от 

училищния директор и съгласно Вътрешните правила за подготовка и 

провеждане на инвентаризация на активите и пасивите 

            3.За съхранението на училищното имущество отговорност носи 

материално-отговорното лице,което отговаря за фактическото състояние 

на активите,отразени в годишния счетоводен отчет. Води се необходимата 

инвентарна документация 

            4.Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са 

длъжни да опазват училищното имущество и сграда 

            5.Ученик,повредил училищното имущество,възстановява 

нанесената щета в 10-дневен срок 

  

  

  
Г Л А В А    С Е Д М А 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

            Раздел   І     Синдикални организации 

  

          1.Работниците и служителите от училището имат право да се 

сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите 

интереси в областта на труда и социалното осигуряване 

  

  



  

  

  
Г Л А В А   О С М А 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

  

  1.Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на   училището и за  

     граждански контрол на управлението му 

 2.Състои се от нечетен брой членове и включва в състава си: 

o представител на финансиращия орган; 

o трима представители на родителите на учениците от училището; 

o представител на работодателите; 
 

  3.Общественият съвет се ръководи от председател,който се избира   от   

      членовете му 

 4. Условията и реда за създаването, устройството и дейността на  обществения   

      съвет към училището се уреждат с Правилник за създаването, устройството и  

      дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата,   

      издаден на основание   чл.  270 от Закона за предучилищното и училищното  

     образование.    

  

  
 

 

Г Л А В А    Д Е В Е Т А 
 

ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 
 

  

               1.Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят 

съгласно КТ,длъжностните характеристики и правилника за вътрешния 

трудов ред на училището 

             2.За изпълнението на възложената работа обслужващият персонал 

(чистачки ) се отчитат на училищното ръководство и на домакина на 

училището 

  

  

  

  

 

 

 
 



 

Г Л А В А   Д Е С Е Т А 
 

ФИНАНСИРАНЕ 
 

  

           1.Финансиране дейността на ПГ по СГС се осъществява със средства 

от държавния бюджет,бюджетът на община Кърджали,европейски 

фондове и програми и  собствени приходи. Размерът на средствата от 

държавния бюджет се определя въз основа на броя на учениците и на 

стандарт за ученик,определен с акт на Министерския съвет. 

           2.Дейностите,които се финансират от държавния бюджет по 

стандарти,се определят с ДОС за финансирането на институциите 

           3.Първостепенните разпоредители разпределят получените по 

стандарта средства за всяка дейност въз основа на формули,които 

включват основни и допълнителни компоненти 

           4.Формулите се утвърждават от първостепенните разпоредители с 

бюджет в срок до 28.02. на текущата година след обсъждане с директора 

на училището.Утвърдените формули се прилагат от началото на 

бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края и. 

  

  

 
 

  

            ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящият правилник е приет на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № 10/ 08.09.2016 г. и подлежи на 

актуализиране при промяна на нормативната база. 

  

 


