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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА  ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

“СИМЕОН РАДЕВ”, ГР. ПЕРНИК 

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Този правилник се разработва въз основна чл.28 ал.1 т. 2 на ЗПУО. 

С този правилник се уреждат онези положения от устройството и дейността на 

Гимназията, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни 

актове от по-висок ранг, или имат нужда от специфично, от гледна точка на 

спецификата на училището, третиране. 

Правилникът е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, 

учениците и служителите в  ГПЧЕ “Симеон Радев” - гр.Перник, както и за всички 

други лица, намиращи се на нейната територия. 

ГПЧЕ”С.Радев” е оторизирана от Постоянната конференция на министрите на 

културата на ФР Германия да извършва подготовка и да провежда изпити за 

получаване на езиковия сертификат „Немска езикови диплома”. Обучението се 

извършва съгласно рамкови изисквания, утвърдени от директора. 

ГПЧЕ”С.Радев” е оторизирана от „AVO” за изпитна база по английски език за 

сертификатите на Кеймбридж.  

  

Чл. 1.  

(1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и 

квалификацията си чрез учене през целия живот.  

(2) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна 

възраст . /Чл. 7от ЗПУО/ 

 

Чл. 2.  

 (1) Задължителното училищно образование  в ГПЧЕ „С.Радев” е безплатно за  

учениците.  

 (2) Училищното образование в ГПЧЕ „С.Радев” е безплатно и след 

задължителната училищна възраст за:  

 1. българските граждани;  

 2. гражданите на друга държава членка;  

 3. гражданите на трети държави:  

 а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;  

 б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в 

страната, както и за членовете на техните семейства;  

 в) приети по актове на Министерския съвет;  
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 г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;  

 д) за които това е предвидено в специален закон;  

 е) търсещи или получили международна закрила в страната.  

 (3) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили  

международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява 

безплатно образование и обучение в  общинските  училища в Република България 

при условията и по реда за българските граждани.  

 (4) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси 

за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва 

безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и 

способностите на  учениците. Не се заплащат такси и за явяване на държавни 

зрелостни изпити с цел придобиване на средно образование.  

(5) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили 

задължителната училищна възраст, се обучават в ГПЧЕ „С.Радев”  срещу 

заплащане на такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския 

съвет.  /Чл. 9 от ЗПУО/ 

 

Чл. 3. 

 (1) Училищното образование в Република България е светско.  

 (2) В системата на училището не се допуска налагането на идеологически 

и/или религиозни доктрини.  /Чл. 11от ЗПУО/  

 

 Чл. 4.   

(1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите 

предпочитания и възможности в училище по негов избор, доколкото в този закон и 

в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.  

 (2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от 

техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните 

родители. /Чл. 12 от ЗПУО/ 

 

 

ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА  

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

      Чл. 5.  

(1) Официалният език в в ГПЧЕ „С.Радев” е българският.  

 (2) Училищното образование се осъществяват на български език с изключение на 

случаите, предвидени в този закон.  

 (3) В ГПЧЕ „С.Радев”, където се изучава интензивно чужд език, учебните 

предмети може да се изучават на чужд език в съответствие с държавния 

образователен стандарт за учебния план,  с изключение на учебния предмет 

Български език и литература.  

 (4) Изучаването и използването на българския език в ГПЧЕ „С.Радев”  е право и 

задължение на всеки български гражданин.  
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 (5) Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и 

майчиния си език при условията и по реда на ЗПУО и под грижата и контрола на 

държавата. /Чл. 13от ЗПУО/ 

 

СТАТУТ НА ГПЧЕ ”С.РАДЕВ” 

 

Чл. 6. 

 (1) Училището осъществява своята дейност въз основа на принципа на 

автономията и в съответствие с нормативните актове, като:  

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на 

страната;  

 2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие с този 

закон и подзаконовите актове по прилагането му;  

 3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на 

качествено образование;  

 4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на 

националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други 

отличителни знаци;  

 5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи 

дейности в областта на образованието.  

 (2) Автономията на училището включва и правото да определя профилите , 

както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя 

учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определ 

учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в 

този закон. /Чл. 28 от ЗПУО/ 

(3) ГПЧЕ “Симеон Радев” – Перник, условно наричана по-нататък 

“училището”, е профилирана гимназия с интензивно изучаване на английски, 

немски и френски език. 

(4) В училището се приемат ученици, завършили 7 клас съгласно съответна 

Наредба на МОН. 

(5) Срокът на обучение в училището е 5 години (от VIII до XII клас). 

 

 Чл. 7. 

Училището е юридическо лице. /Чл. 29от ЗПУО/ и има наименование – 

ГПЧЕ“Симеон Радев”, символ 

 

 

 

 

Седалище – гр.Перник и официален адрес – ул. “Бл.Гебрев” № 17; собствен 

кръгъл печат и печат с държавния герб. 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл.8. 

 Формите на обучение в ГПЧЕ”С.Радев” са:  
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1. дневна;  

Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в 

учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни 

предмети или модули. / Чл. 33. (1) НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / 
2. индивидуална; 

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и         

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

/ Чл. 36. (1) НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / 

3. самостоятелна; 

Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити 

за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен 

план. / Чл. 37. (1) НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / 

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани 

в сесии, както следва: 

януари и юни – редовна сесия за 8-11 клас 

юли и септември – поправителни сесии за 8-11 клас 

 

януари и март– редовна сесия за 12 клас 

април и август– поправителни сесии за 12 клас 

 

  

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

 

Разпределението на учениците по паралелки при постъпване в VIII клас се 

извършва от комисия, определена от Директора на училището. 

В началото на учебната година директорът определя със заповед класните 

ръководители на всички паралелки.  

Класният ръководител организира и провежда ЧКР, извънкласните дейности 

на учениците и води задължителната училищна документация за съответната 

паралелка.  

 

Чл. 9.  

Учебните занятия се разпределят в два учебни срока като учебната година 

започва на 15.09.2016г. 

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА: 

09.02.2017 г. – за I - XI клас 

07.02.2017 г. – за XII клас 

  

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА: 

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици) 

30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен 

седми клас с интензивно изучаване на чужд език) 

30.06.2017 г. – IX - XI клас (18 учебни седмици) 
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           (1)  Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни. В случай на 

разместване на почивните дни през годината на основание чл.154, ал. 2 от Кодекса 

на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените 

работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция. 

 (2) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях.  

 (3) Продължителността на учебните часове в ГПЧЕ”С.Радев” е 45минути. 

        (4) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на 

всеки учебен час по чл. 7  от Наредбата за организация на дейностите в          

училищното образование може да бъде намалена до 20 минути от директора на 

училището със заповед. 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 и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици. 

(5) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките 

между учебните часове в училището се определят от директора и са с 

продължителност 10 мин. и една от 20 минути. 

(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) Училището може да организира сборни групи за СИП . Групите могат да 

се формират от ученици от различни класове.  

 (9) Педагогическият съвет избира за учебната година спортните дейности от 

определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, съобразно възможностите на училището 

между - баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика. Всяка паралелка избира вида 

спорт. 

 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. 

 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. 

 Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да 

се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са 

обявени за учебни дни. 

        (10) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед 

да определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на 

учебните часове при: 

 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; 
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 разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи 

учители; 

 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 по чл. 15. 

       (11) Неучебното време включва: 

 официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда; 

 ваканциите: 

 

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 

 

неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО. 

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за 

Президент 

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 

22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета 

и култура и на славянската писменост 

 

(12) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното 

съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и 

научни институции и прояви,  както и да участват в различни организирани прояви 

или изяви, които не са предмет на уреждане в НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, 

съобразно личните си предпочитания и възможностите. 

 За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква 

информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците. 

 За всяка организирана проява, изява или мероприятие, която не е предмет на 

уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, директорът на 

училището представя предварителна информация в писмен вид за нейното 

провеждане на началника на регионалното управление по образованието, която 

задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/настойниците на 

учениците. 

 Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен 

срок от представяне на информацията не е постъпило отрицателно мотивирано 

писмено становище от началника на РУО. 
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ОЦЕНЯВАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 10.   
(1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите 

резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им 

реализация.  

 (2) Основните цели на оценяването са:  

 1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и 

определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от 

подкрепа;  

 2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, 

насочени към подобряване качеството на образование.  

 (3) Оценяване се извършва:  

 1. в процеса на обучение;  

 2. в края на клас или на етап от степен на образование;  

 3. при завършване на степен на образование.  

/ Чл. 117.  от ЗПУО/ 

 

 Чл. 11. 

 Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

   (1) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част 

от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация 

за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой 

точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.  

     (2) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати 

от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния 

образователен стандарт за профилираната подготовка.  

   (3) За учениците със специални образователни потребности, които се 

обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в 

която са постигнати компетентностите, заложени в нея.  

   (4) 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. 

 (5) Класни работи се правят по предварително определен график по български 

език и литература, математика и чужди езици. Контролните работи се провеждат 

по график при спазване на следните изисквания: 

 

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или 

една контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат 

повече от две класни работи; 

3. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат 

повече от две контролни работи или една контролна и една класна работа; 
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4. в перода 02-12.12.2016г. не се провеждат контролни и класни работи с 

учениците от 12 клас, които се явяват на изпит за немска езикова диплома.   

5. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

6. в периода от 16- 20.06. 2017 г. не се провеждат контролни и класни работи с 

учениците от 8 клас, които се явяват на изпит за НВО. 

  (6) Изпитите в ГПЧЕ”С.Радев” са: 

 1. приравнителни;  

 2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;  

 3. за промяна на оценката;  

 4. държавни зрелостни.  

(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 кл.ръководител 

внася оценките в дневниците и личните картони на учениците./Чл. 118.  от ЗПУО/ 

 

 Чл. 12. 

 (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:  

 1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;  

 2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от 

обучаващия учител.  

        (2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на  

училищното обучение може да е:  

 1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;  

 2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко  

области;  

 3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище; 

 4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;  

 5. индивидуално – за отделен ученик. /Чл. 119.  от ЗПУО/ 

 

 Чл. 13. 

 (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.  

 (2) Оценките, които може да се поставят, са "отличен (6)", "много добър (5)", 

"добър (4)", "среден (3)", "слаб (2)".  

 (3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло 

число, качественият показател се определя при условията на държавния 

образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.  

 (4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към 

оценките по ал. 2.  

(5) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават 

по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, 

които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".  

 (6) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на 

учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя 



 9 

оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по 

индивидуална учебна програма се преустановява. 

 

 Чл. 14. 
 Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, 

както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с 

държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. /Чл. 121от ЗПУО/ 

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Чл.15. 

 (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко 

"среден (3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния 

учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.  

         (2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в 

следващия клас. /Чл. 122  от ЗПУО/ 

 

Чл.16. 

 (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или 

модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при 

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването 

на резултатите от обучението на учениците.   

 (2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно 

изпита за промяна на оценката, повтаря класа. /Чл. 123  от ЗПУО/ 

 

Чл. 17. 

Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по 

няколко учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно 

изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за 

промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. /Чл. 125  от ЗПУО/ 

 

Чл.18. 

 (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.  

 (2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който 

има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за 

подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва 

индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.  

 (3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална 

учебна програма по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през 

следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен 

предмет. /Чл. 126  от ЗПУО/ 
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Чл.19. 

 Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и 

се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка 

"слаб (2)". /Чл. 127  от ЗПУО/ 

 

Чл.20. 

 (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват 

право да се явят на държавни зрелостни изпити.  

 (2) Зрелостниците придобиват средно образование след успешно полагане на 

задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и 

литература и втори задължителен държавен зрелостен изпит по избор. /Чл. 132  от 

ЗПУО/ 

 

Чл.21  

 (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за 

средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно 

образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието .  /Чл. 

133  от ЗПУО/ 

 

УЧЕНИЦИ 
 

 Чл.22  

(1)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 между учебните предмети или модули, предложени от 

училището за изучаване в избираемите учебни часове;  

 5. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

 6. да 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;  

 9. да участват в проектни дейности;  

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

избираемите учебни часове;  

 11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането 

при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. 

ч. училищния учебен план;  

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

самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, 

както и при участие в живота на общността;  

 13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.  
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 (2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка 

и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.  

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, 

определени от Министерския съвет. /Чл. 171  от ЗПУО/ 

 

 Чл. 23. 

 (1) Учениците имат следните 

Задължения: 
 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  

 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да 

допринасят за развитие на добрите традиции;  

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

прилагат физическо и психическо насилие;  

 4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, 

когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид 

съгласно изискванията на училищния правилник;  

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

изделия, алкохол и наркотични вещества;  

 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност;  

 7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;  

 8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти  

ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;  

 9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;  

 10. да спазват правилника за дейността на институцията;  

 11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното 

протичане на учебните часове;  

 12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.  

 (2) Правилникът за дейността на ГПЧЕ”С.Радев”  може да предвиди и други 

права и задължения за учениците, доколкото те не противоречат на този закон. /Чл. 

172  от ЗПУО/ 

 

 

 Чл. 24.  

(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, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал 

училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;  

 3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да 

положи съответните изпити в три поредни сесии.  

 (3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна 

възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна 
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администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила 

на детето. /Чл. 173  от ЗПУО/ 

 

 

  

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
 Чл. 25.  

(1) Институциите в системата на училищното образование осигуряват 

подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно с държавните и местните 

органи и структури и доставчиците на социални услуги.  

 (2) Училището прилага цялостна политика за:  

 1. подкрепа за личностно развитие на ученика;  

 2. изграждане на позитивен организационен климат;  

 3. утвърждаване на позитивна дисциплина;  

 4. развитие на училищната общност.  

 (3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост 

между всички участници в процеса на образование. /Чл. 174  от ЗПУО/ 

 

Чл. 26. 

 (1) ГПЧЕ”С.Радев” има етичен кодекс, който се приема от представители на 

педагогическия съвет,  настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, 

определен в правилника за дейността на училището.  

 (2) Етичният кодекс е изготвен по достъпен и разбираем за учениците начин и 

се поставя на видно място в училищната сграда.  

 (3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. /Чл. 

175  от ЗПУО/ 

  

 Чл. 27. 

 (1) На учениците в училищното образование се предоставя подкрепа за 

личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развиване на способностите и уменията им.  

 (2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.  

 (3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището работи  

педагогически съветник./Чл. 176  от ЗПУО/ 

 

 

ОТСЪСТВИЯ 

 

       Чл. 28. 

/чл. 54 от Наредба за приобщаващото образование/(Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) 

(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните 

случаи: 

1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от 
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лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, 

център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение 

за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от 

извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената 

диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от 

родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с 

писмо, по имейл или в телефонен разговор; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование - 

при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от 

организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 

спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на 

детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в 

телефонен разговор; 

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на 

училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя 

на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват 

причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата 

не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на 

детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в 

телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното 

отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище; 

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на 

училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя 

на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват 

причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет. 

(2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага 

грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям 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 отписването на ученика от 

училището или промяната на формата на обучение на ученика. 

 

 

САНКЦИИ И НАГРАДИ 

 

         Чл. 29. 

 (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този правилник за дейността 

на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците 

може да се налагат следните санкции:  

 1. забележка – за направени от 5-10 безпричинни отсъствия /Чл. 199  ал.1 т.1 от 

ЗПУО/;  

 2. преместване в друга паралелка в същото училище /Чл. 199  ал.1 т.2 от ЗПУО/;    

 3. предупреждение за преместване в друго училище /Чл. 199  ал.1 т.3 от ЗПУО/;   

По предложение на ПС при направени от 10 до 13 безпричинни отсъствия или 

грубо нарушение на дисциплината се прилага т. 2 или т. 3 
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 4. преместване в друго училище – при направенни 15 безпричинни отсъствия /Чл. 

199  ал.1 т.4 от ЗПУО/;   

 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение  - за ученици 

навършили 16-годишна възраст  - за направени 15 безпричинни отсъствия  и 

провинения с особенна тежест /Чл. 199  ал.1 т.5 от ЗПУО/;.  

 (2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час.  

 (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не 

позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане 

на основанието за отстраняването му.  

 (4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването 

на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение и се уведомява родителят.  

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

преодоляване на проблемно поведение. /Чл. 199  от ЗПУО 

  

        Чл. 30. 

 (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, 

когато това налага промяна на профила.  

 (2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" 

се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.  

 (4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.  

 (5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от  

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. /Чл. 200  

от ЗПУО/ 

 

       Чл. 31. 

(1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 

199, ал. 1. Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 

199, ал. 1.  

 (2) 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. 201  от ЗПУО/ 

 

       Чл. 32. 

 (1) Санкциите са срочни.  

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

 (3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище",  

"предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго 

училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са 

наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от 

началото на следващата учебна година. /Чл. 202  от ЗПУО/ 
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        Чл. 33. 

 (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" 

се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на 

класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по 

предложение на педагогическия съвет.  

 (2) Мярката по чл. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора. /Чл. 203 

от ЗПУО/ 

    

      Чл. 34.  

(1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 

5 – и съответните териториални структури за закрила на детето.  

 (2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от 

родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик 

извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.  

 (3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан 

и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното 

нарушение.  

Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогически 

съветник.  

 (4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази 

мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и 

по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. /Чл. 204  от ЗПУО/ 

 

     Чл. 35.  

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

предложението по чл. 203 от ЗПУО.  

 (2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за  

налагането й.  

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

родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – 

и на началника на регионалното управление на образованието.  

 (4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите 

по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5.  

 (5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. /Чл. 205  от ЗПУО/ 

 

      Чл. 36.  

(1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в дневника и в 

личния картон на ученика.  

 (2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище",  

продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени 

със заповед на началника на регионалното управление на образованието.  

 (3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в 

друго училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна 
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форма в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от 

правото да получава стипендия за отличен успех.  

 (4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 ученикът няма право да напуска  

територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на 

мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на 

мотивацията и социалните им умения за общуване. /Чл. 206  от ЗПУО/ 

 

     Чл. 37.  

(1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени.  

 (2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга 

паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да 

продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.  

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

ученика. /Чл. 207  от ЗПУО/ 

 

 

РОДИТЕЛИ 

 

     Чл. 38.  

(1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както 

и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави 

необходимо.  

(2) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната 

поща на един от родителите/Чл. 208  от ЗПУО/ 

 

Чл. 39. 

 Родителите имат следните права:  

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и 

развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в 

училището и за приобщаването им към общността;  

 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с 

учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време 

или в друго удобно за двете страни време;  

 3. да се запознаят с училищния учебен план;  

 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 веднъж годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното 

ориентиране и с личностното развитие на децата им;  

 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;  

 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

/Чл. 209  от ЗПУО/ 
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 Чл. 40.  

(1) Родителите имат следните задължения:  

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват 

своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;  

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

училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на 

училищните правила;  

 3. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването 

му от страна на ученика;  

 4. да участват в родителските срещи;  

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

педагогически специалист в подходящо за двете страни време.  

 (2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по 

чл. 112, ал. 1, т. 2, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да 

осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и 

да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, 

индивидуалните потребности и интересите на детето. /Чл. 210  от ЗПУО/ 

 

 

Педагогически специалисти 

 
Права и задължения 

 Чл. 41. 

 (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 ЗПУО;  

 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. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с 

държавните образователни стандарти;  

 2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния 

процес и на други дейности, организирани от училището;  

 3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в 

училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите 

страни;  

 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на училището и специфичните потребности на 

учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.  

 (3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 

родителите, административните органи и обществеността. /Чл. 219  от ЗПУО/ 
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Чл. 42.  

(1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може 

да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, 

т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в  училището, ако 

това заплащане е от името и за сметка на учениците, включително със средства от 

училищното настоятелство.  

 (2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и 

оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни 

работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу 

заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.  

 (3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият 

специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно 

обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на учениците през 

предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 

178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици и че това не са били 

ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия 

период.  

 (4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист 

подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит 

срещу заплащане от тях или от родителите им.  

 (5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване 

на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание 

педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на 

Кодекса на труда. /Чл. 220  от ЗПУО/ 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  

 

Чл. 43.  

(1) Педагогическият съвет в училището:  

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

приложени към нея план за действие и финансиране;  

 2. приема правилник за дейността на училището;  

 3. приема училищния учебен план;  

 4. приема формите на обучение;  

 5. приема годишния план за дейността на училището;  

 6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

 7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

 8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане 

на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

 9. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

 10. определя ученически униформи;  

 11. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен 

кодекс на училищната общност;  
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 12. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото 

изпълнение;  

  13. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

(3) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 се публикуват на интернет страницата на 

училището. /Чл. 263  от ЗПУО/ 

 

ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ 

 

  Чл. 44. 

 (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 

общности към училището се създава обществен съвет.  

 (2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и 

за граждански контрол на управлението им. /Чл. 265  от ЗПУО/ 

 

 Чл. 45. 

 (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на 

родителите на ученици от училището.  

  (2) 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 резервни 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. /Чл. 266  от ЗПУО/ 

 

 Чл. 46.  
(1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, 

като задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

 (2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на 

училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.  

 (3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на 

училището участва и представител на настоятелството.  

 (4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

училището, на регионалното управление на образованието, експерти, на 

работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други 

заинтересовани лица. /Чл. 267  от ЗПУО/ 

 

Чл. 47. 

 (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. 268  от ЗПУО/ 
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 Чл. 48.  
(1) Общественият съвет в 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. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;  

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от самооценката на училището, външното 

оценяване – за училището;  

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за училището, което 

е на делегиран бюджет;  

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 директорите 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 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;  

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

общност.  

 (2) 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. /Чл. 269  от ЗПУО/ 

 

 Чл. 49.  
Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения 

съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

/Чл. 270 от ЗПУО/ 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл.50.  

(1) Настоятелството към ГПЧЕ „С. Радев” е независимо доброволно сдружение за 

подпомагане дейността на училището.  
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(2) Настоятелството е създадено като юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при 

условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава или на учредителния си акт.  

(3) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.  

(4) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 

4 години.  

 (5) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател. /Чл. 306  от 

ЗПУО/ 

 

 Чл.51. 

 За постигане на целите си настоятелството:  

 1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални 

средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;  

 2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база 

на училището;  

 3. съдейства за осигуряване на транспорт и при решаването на други 

социално-битови проблеми на учениците, учителите от училището;  

 4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на учениците,  

организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;  

 5. организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на 

възпитанието и развитието на техните деца;  

 6. организира обществеността за подпомагане на училището;  

 7. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата 

на училищното образование. /Чл. 309  от ЗПУО/ 

 

 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

      Чл. 52. 

 (1) Регионалните управления на образованието са териториални администрации 

към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата 

на училищното образование.  

 (2) Регионалните управления на образованието осъществяват и методическа  

подкрепа на училището.  

 (3) Методическата подкрепа по ал. 2 се осъществява и чрез участие на експерти от 

регионалните управления на образованието в провеждането на учебни часове и при 

осъществяване на дейностите за приобщаващо образование при условия и по ред, 

определени с правилника на регионалните управления на образованието.  

 (4) Регионалните управления на образованието осъществяват методическа 

подкрепа за изпълнението на насоките на Националния инспекторат по 

образованието. /Чл. 263  от ЗПУО/ 

 

Групи  DSD 

 

Чл. 53. 
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В гимназията се формират групи за подготовка за немска езикова диплома 

(DSD), които работят при следните условия: 

ал./1/ Приемат се до 26 ученика/чки от 9 клас, класирани по бал, който се 

формира както следва:  

 50% от НВО по чужд език за 8клас 

 50%  от изпита в края на  9 клас, за съставяне на писмен текст на немски език. 

Ако на последно място са класирани двама или повече ученици с равен бал, те 

биват приети в групите след полагане на допълнителен устен изпит. Минимални 

отклонения от +/- 0.1 са допустими по училищно-организационни причини.  

ал./2/ Още преди края на текущата учебна година родителите на приетите в 

групата ученици се уведомяват за целите на преподаването  на специално 

насрочена родителска среща, водена от директора на училището. Подробностите се 

разясняват от отговорния за обучението  за подготовка за DSD учител.  

ал./3/ Десети клас е пробна година. Учениците редовно се подлагат на писмени 

и устни изпитвания, за да се установи нивото на усвояване на преподавания 

материал и формиране на необходимите езикови умения. Ако при тези проверки 

през съответния учебен срок, ученикът получи три оценки под 4.00, и според 

единните изисквания за оценяване и след разговор с директора на гимназията, 

следва да напусне групата, без да се изчаква края на учебния срок или година. 

ал./4/ При допуснати отсъствия от две последователни седмици от часовете по 

немски език, учениците от 10 клас, обучавани в групите за немска езикова диплома, 

е необходимо да направят и представят на преподавателя в срок, определен от него, 

всички работни материали и домашни работи, както и да направят писмените 

изпитвания, пропуснати през периода на тяхното отсъствие. 

ал./5/ Ако ученик от 10-ти клас обучаван  в група за немска езикова диплома 

не предаде работните си материали и домашни работи и не направи писмените си 

изпитвания в срок, определен от преподавателя и покаже успех по-нисък от 5.00 в 

края на учебната година след разговор и по преценка на директора напуска групата. 

ал./6/ Учениците от 10 и 11 клас, обучавани в групите за немска езикова 

диплома, допуснали повече от 25% отсъствия (извинени и неизвинени) за учебен 

срок от часовете по немски език, след разговор и по преценка на директора, 

напускат групата; 

ал./7/ Евентуално освободените места в края на 10 клас могат да бъдат заети от 

добри ученици от обикновените групи след положен писмен и устен изпит, който 

се конципира и провежда от преподавателя в групата. 

ал./8/ Ученици от 11 и 12 клас остават по принцип в групите за DSD. 

Доброволно напускане на групата и преминаване в обикновена група е възможно 

всеки срок, след разговор с родителите и директора. Групата трябва да напуснат 

учениците, които не са спазили следните минимални изисквания:  

- шест неизвинени отсъствия на година в часовете по немски език 

- четири ненаписани домашни работи на година. 

 

 

Правилникът е съобразен със ЗПУО /в сила от 01.08.2016г./, като са 

цитирани членове и параграфи от него. 
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1. Този правилник е приет на заседание на ПС на училището на 

10.09.2016година. 

2. Правилникът влиза в сила на 15.09.2016 година и отменя действащия до тази 

дата правилник. 

3. Класните ръководители запознават учениците с Правилника на училището в 

часа на класа, а родителите - на първата родителска среща. 

4. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира 

неуредени с този правилник или с други нормативни актове въпроси. 

5. Директорът може да отменя издадени от него или от подчинените му 

заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени, или по други 

съображения. 

6. Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на 

дискриминация в училището. 

7. Заместник-директорът запознава щатния персонал с Правилника на 

училището или с извършените в него промени в тридневен срок след влизането му 

в сила или след назначаването на персонала. 

8. Копия от Правилника на училището се съхраняват в библиотеката на 

училището. 

Забележка: Правилникът е утвърден на Педагогически съвет на 10.09.2016г. 

При излизане на новите Наредби на МОН Правилникът ще бъде допълван и 

променян с решение на Педагогическия съвет /ПС/.  

 

 

                   

 


