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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  “НАЙДЕН ГЕРОВ” 
гр. Пловдив 4006  ул. „Кемера” №27, тел.032/632016, e-mailsou_naidengerov@abv.bg 

БУЛСТАТ 000453125 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР 

СУ „НАЙДЕН   ГЕРОВ” 

        / ЕМИЛ  НАЧЕВ/ 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА 

НА СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ 

 „НАЙДЕН ГЕРОВ” – ПЛОВДИВ 

 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Чл.1. Този правилник урежда организацията на дейността на Средно 

училище „Найден Геров” – Пловдив и се основава на ЗПУО и ДОС. 

Чл.2. Училище „Найден Геров” е  средно училище с подготвителни класове и 

професионални паралелки след завършен VІ-ти клас и  навършени 13 години. 

Чл.3. СУ „Найден Геров” осигурява обучението и възпитанието на 

учениците в съответствие с държавните образователни изисквания, 

определящи равнището на необходимата общообразователна и 

професионална подготовка и създаващи условия за задоволяване 

индивидуалните интереси и потребности , придобиване на широка обща 

култура и успешна реализация в гражданското общество. 

Чл.4. Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да 

заявят  желание за изучаване на своя майчин език – съгласно реда и 

условията на Постановление № 183 на МС от 05.11.1994 г. за изучаване на 

майчин език в общинските училища в Р. България. 

Чл.5. В СУ „Найден Геров” е категорично недопустимо налагането на 

религиозни и идеологически доктрини на учениците, както и дискриминация 

на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В УЧИЛИЩЕТО 

 

 

Чл.6. Училището има право и свобода да решава основни въпроси на 

ОВП в съответствие с училищното законодателство и документите на МОН.  

Чл.7. Забранява се на учителите да използват допълнителни часове за  
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преподаване на учебен материал или за изпитване на ученици. Това не 

се отнася за консултациите, които се провеждат по определен график. За 

учениците от първи клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и 

за ученици от II до IV клас, се организира допълнително обучение по време 

на лятната ваканция при условия и по ред, определен със заповед на 

директора на училището.     

Чл.8. Организиране на прояви извън територията на училището се 

провеждат само след заповед на директора на училището.  

Чл. 8а. По време на учебната година в зависимост от темите в учебното 

съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни 

и научни институции и прояви, съгласно чл. 15 от Наредба № 10/01.09.2016 г. 

Чл.9. Педагогически съвети, работни съвещания, методически сбирки 

се провеждат в извънучебно време или между двете смени. 

Чл.10. Учебните занятия започват на 15 септември и протичат при 

следния график:  

Първи учебен срок – от 15.09.2016 г. до 03.02.2017г.   

Началото на втория учебен срок ще е от  09.02.2017 г.  За  І – ХІ клас и от 

07.02.2017 г. за ХII клас. 

Вторият учебен срок ще за завършва по следния график: 

15.05.2017 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2017 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици) 

15.06.2017 г.  V – VІІІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2017 г.  ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици) 

Задължителни държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.: 

19 май - Български език и литература; 

22 май - втори задължителен изпит по предмет по избор; 

26 май - 2 юни - матури по предмет по желание на ученика.  

Националното външно оценяване за IV клас: 

10 май – Български език и литература; 

12 май – Математика; 

15 май – Човекът и природата; 
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16 май – Човекът и обществото. 

 

 

През новата учебна година ще има следните ваканции: 

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 І – ХІ клас 

04.02.2017 г.  – 06.02.2017 г. вкл. - зимна за ХІІ клас 

08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за І – ХІ клас 

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас  

Неучебните дни през 2016-2017 г. ще са: 

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

Президент 

19.05.2017 г.  ДЗИ по БЕЛ  и НВО в VІІ клас по БЕЛ 

22.05.2017 г.  втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика 

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

просвета и култура и славянската писменост  

          Чл.10а.  Дневно  разписание на училището 

 
 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Времетраене : 40 мин.; голямо междучасие:  20 мин. 

1 час - 7.30 - 8.10 1 час - 13.00 - 13.40 

2 час - 8.15 - 8.55 2 час - 13.45 - 14.25 

3 час - 9.00 - 9.40 3 час - 14.30 - 15.10 

4 час - 10.00 - 10.40 4 час - 15.30 - 16.10 

5 час - 10.45 - 11.25 5 час - 16.15 - 16.55 

6 час - 11.30 - 12.10 6 час - 17.00 - 17.40 

7 час - 12.15 - 12.55 7 час - 17.45 - 18.25 
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                     Вторник -   1-ви час ÷час на класа  

  Времетраене - 40 мин.; ЧК - 30 минути 

1 час - 7.30 - 8.00 1 час - 13.00 - 13.30 

2 час - 8.05 - 8.45 2 час - 13.35- 14.15 

3 час - 8.50 - 9.30 3 час - 14.20 - 15.00 

4 час - 9.50 - 10.30  4 час - 15.20 - 16.00 

5 час - 10.35 - 11.15 5 час - 16.05 - 16.45 

6 час - 11.20 - 12.00 6 час - 16.50 - 17.30 

7 час - 12.05 - 12.45 7 час - 17.35 - 18.15 

 

 

 

  НАЧАЛЕН ЕТАП: 

 
I смяна -1 и III (IV ) клас 

час начало край 

1 8.00 8.40 

2 8.45 9.25 

 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ: 9.25 - 9.45 

3 9.50 10.30 

4 10.35 11.15 

5 11.20 12.00 

6 12.05 12.45 

II смяна - II и III (IV ) клас 

час начало край 

1 13.00 13.40 

2 13.45 14.25 

 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ - 14.25 - 14.45 

3 14.50 15.25 

4 15.30 16.10 

5 16.15 16.55 

6  17.00 17.40 

I смяна - I и II клас 

час начало край 

1 8.00 8.35 

2 8.40 9.15 
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ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ - 9.15 - 9.35 

3 9.40 10.15 

4 10.20 10.55 

5 11.00 11.35 

6 11.40 12.15 

 

II смяна - III и IV клас 

час начало край 

1 13.00 13.40 

2 13.45 14.25 

 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ - 14.25 - 14.45 

3 14.50 15.25 

4 15.30 16.10 

5 16.15 16.55 

6 17.00 17.40 

 

 

Чл.11. Учениците не посещават учебни занятия в неприсъствени дни и 

през ваканциите, освен при отработване на дни с решение на ПС или 

постановление на МС.  

 

Степени, етапи и съдържание на училищното образование 

 

Чл. 12. Учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. постъпват в І и в V 

клас, учениците, които през учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г. и 

учебната 2019 – 2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, 

които през учебната 2020 – 2021 г. постъпват в VІІІ клас, се обучават по 

училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по 

реда на ЗПУО.  

(2) През учебните години по ал. 1 учениците, извън посочените в ал. 1, се 

обучават и завършват обучението по училищни учебни планове и учебни 

програми, утвърдени при условията и по реда на отменените Закон за 

народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план. Училищните учебни планове на учениците, които 

се обучават за придобиване на професионално образование, се изменят, като 

учебното време за учебните предмети от професионална подготовка в ХІ и 

ХІІ клас се разпределя само в годишен брой часове. 
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 (3) Учениците по ал. 2 придобиват основно образование след успешно 

завършен VІІ клас. Съдържанието на свидетелството за основно образование, 

което получават тези ученици, се определя в държавния образователен 

стандарт за информацията и документите.  

(4) Учениците, които през учебната 2015 – 2016 г. са в VІІІ клас, придобиват 

основно образование при условията на отменения Закон за народната 

просвета и получават свидетелство за основно образование в съответствие с 

държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от същия закон.  

(5) Учениците по ал. 2 придобиват средно образование при условията и по 

реда на чл. 24 от отменения Закон за народната просвета. Съдържанието на 

дипломата за средно образование, която получават тези ученици, се определя 

с държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за 

народната просвета 

Чл.13. (1) Училището по степен и характер е СУ. В него се обучават 

ученици от подготвителен клас до ХII клас. В СУ ”Найден  Геров”  се 

обучават ученици   в  дневна, самостоятелна, задочна и индивидуална форма  

и комбинирана при спазване на разпоредбите на ЗПУО. 

Образованието в СУ „Найден Геров” според степените е  основно и средно. 

1. Основното образование е с продължителност седем /осем/ години на 

обучение и се осъществява на два етапа: 

- начален от І до ІV клас включително и 

- прогимназиален от V до VІІ клас включително 

Учениците завършили успешно IV  клас, получават удостоверение за 

завършен начален етап на основното образование.  

Учениците завършили успешно VII клас придобиват основно образование, 

което се удостоверява със свидетелство за основно образование. 

Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата 

степен на образование, както и на обучение за придобиване на 

професионална квалификация. 

2. Средното образование е с пет годишен срок на обучение, включващо два  

гимназиални етапа /учениците, завършили  успешно X клас, получават 

удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование, 

което им  дава право да продължат обучението си във втори гимназиален 

етап на средното образование и обучение за придобиване на на 

професионална квалификация.Учениците успешно завършили XII  клас, 

стават зрелостници и придобиват право да се яват на ДЗИ. 

         Чл.14.  Обучението в средното образование до момента се осъществява 

в непрофилирани паралелки и паралелкa с профил „Спорт”.  

        Чл.15.  В професионалните паралелки след завършен 6-ти клас и 

навършени 13 години срокът на обучение е 3 години. 

        Чл.16. Специалностите, които училището предлага за обучение в 

професионалните паралелки са: 

- Производство на облекло  

- Шивачество. 

- Производство на мебели 
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        Чл.17.Документи за степен на образование и професионална подготовка: 

1.При срок на обучение 3 години след завършен 6-ти клас училището издава 

документ за професионална квалификация по специалността. Свидетелство 

за завършено основно образование се издава след успешно завършен 8 –ми 

клас. 

2.Свидетелство за професионална квалификация след успешно положени 

държавни изпити за проф.квалификация . 

3.Удостоверение за завършен 9-клас. 

 

    Чл.18 Образованието в СУ „Найден Геров” според съдържанието на 

подготовката е общо и професионално обучение. 

1. Общото образование осигурява усвояването на общообразователния 

минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез избираеми учебни 

часове, съгласно държавните образователни стандарти за съответната 

образователна степен. 

2. Професионалното образование /VІІ-ІХ кл./ осигурява усвояване на 

общообразователния минимум и придобиване на първа степен на 

професионална квалификация . 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ  НА  УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл.19. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;  

Чл.20. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;  

Чл.21. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 

общности;  

Чл.22. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за 

устойчиво развитие; Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко 

дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;  

Чл.23.  Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 

живот;  

 Чл.24. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на 

принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и 

свободи, на активното и отговорното гражданско участие;  

 Чл.25. Формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки 

гражданин;  

Чл.26.  Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, 

учениците и хората с увреждания;  

Чл.27. Познаване на националните, европейските и световните културни 

ценности и традиции; 
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ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  УЧИТЕЛИТЕ 

 

Чл.28.  Учителските длъжности са : 

1.  „Учител” 

2. „Старши учител” 

3. „Главен учител” 

Чл.29. Учителят има следните права: 

1.Свободно да определя методите и средствата за провеждане на учебно-

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на 

преподаване и възможностите на информационните и комуникационните 

технологии. 

     2. Да участва в класирането на проектите за учебници по съответния 

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

    3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на 

служебните му задължения, както и възможностите за повишаване на 

професионалната му квалификация. 

    4. Да повишава образованието и професионалната си квалификация. 

    5. Да дава мнения и да прави предложения пред училищното ръководство 

за развитие на училището. 

   6. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на 

служебните си задължения. 

   Чл.30.  Учителят има следните задължения: 

1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения, включени в длъжностната му характеристика.Учител , който е 

класен ръководител осъществява занимания и дейности  в часа на класа по 

тематични области посочени в наредба № 13 чл11 ал.1 за гражданското , 

здравното, екологичното и интеркултурното образование и съобразено с 

Приложение №5 /Приложение № 1 – График  

2. Да преподава учебния предмет на книжовен български език с изключение 

на учебните предмети „чужд език” и „майчин език”, да общува с децата или 

учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват 

книжовно-езиковите норми. 

3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от 

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

часове. 

4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите 

решения. 

5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета. 

6. Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на 

образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от 

училището. 

7. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация. 

8. Да не ползва мобилен телефон по време на час. 
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9. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, 

както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които 

участват деца или ученици. 

10. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на 

положението му на учител и на добрите нрави. 

11. Да не внася в училището предмети, които са източник на повишена 

опасност, създаващи опасност за живота и здравето на децата, учениците и 

създаващи предпоставки за нарушаване на образователно-възпитателния 

процес. 

12. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за 

успеха и развитието на детето или ученика, за спазване на училищната 

дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в 

училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед 

възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при 

зачитане на тяхното право да вземат решения. 

13. Да информира родителите за получените слаби оценки както и за 

повече от три забележки за поведението в дневника на класа. 

14. Да прилага мярката „отстраняване на ученика от учебен час” по 

силата на чл. 199/2/ от ЗПУО, когато е изчерпал другите педагогически 

методи за въздействие и дисциплиниране на ученика. 

15. Да отговаря за достоверността на информацията, която трябва да 

бъде внесена в училищната документация. 

         16. Незабавно да подават първоначална информация на 

административното ръководство на училището , РУ на МВР и съответния 

отдел за закрила на детето  към  дирекция „Социално подпомагане” за 

случаите , при които има деца жертва на насилие  или в риск от насилие и 

при кризисна ситуация,установени на територията на училището . 

 17. Да познава и изпълнява ЗЗД и действащото законодателство в 

областта на закрила на децата. 

5. Отговаря за резултатите от учебно възпитателната работа. 

 18. Изпълнява определените си задължения в длъжностната 

характеристика, КТ  и др. нормативни актове. 

 

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ДИРЕКТОРА 

 

Чл.31. (1). Директорът на училището заема длъжността с конкурс при 

условията и реда, определени с КТ от  ЗПУО. 

 (2). Директорът организира, контролира, ръководи и  отговаря за 

цялостната дейност на училището като: 

1.осъществява държавната политика в областта на образованието; 

2.представлява училището пред органи, организации и лица; 

3.осъществява вътрешен контрол в съответствие с правомощията му, 

предоставени с нормативни актове; 

4.разпорежда се с бюджета и извънбюджетните постъпления - като се отчита 

пред колективния орган на управлението; 
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5.сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност 

на училището; 

6.сключва трудови договори със заместник- директорите, учителите и 

служителите по реда на КТ; 

7.награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, 

ЗПУО; 

8.организира приемането на ученици, обучението и възпитанието в 

съответствие с държавните образователни изисквания; 

9.подписва документите за завършен клас и образователна степен и 

съхранява печата на училището с държавния герб; 

10.съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения; 

11.контролира правилното водене и съхранение на училищната 

документация; 

12.председател е на ПС и осигурява изпълнение на решенията му; 

13. има право да освобождава ученик до 3 дни по уважителни причини и до 7  

учебни дни след решение на педагогическия съвет. 

14.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 регионалното управление на 

образованието . 

15.предприема мерки за предотвратяване за форми на дискриминация в 

училището.Разглежда и в тридневен срок се произнася по жалби и писменни 

сигнали от родителии ученици. 

16. При отсъствие на директора за срок по-малък от 60 календарни дни, той 

се замества от  определен  със заповед за всеки конкретен случай от 

заместник -  директора, а при невъзможност – от определен със заповед 

педагогически специалист от инститтуцията. Заповедта се издава от 

директора, а при невъзможност от съответния орган по чл. 217,  ал. 1-4. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

  Педагогическия съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на 

основни педагогически въпроси в детската градина, училището и центъра за 

подкрепа за личностно развитие . 

Чл.32. (1) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически 

специалисти и заместник-директорите  

(2) Директорът е председател на педагогическия съвет. 

 (3) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може 

да участват представители на обществения съвет, настоятелството, 

медицинското лице, както и други лица.  

(5) Директорът, в качеството си на председател на педагогическия съвет, 

кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на 

заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-

пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 

 (6). Обхват на дейността на педагогическия съвет: 



 12 

   

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  и утвърждава УПП /учебно производствен 

план/ ;  

4. приема формите на обучение и реда за провеждането му;  

5. приема годишния план за дейността на училището; 

 6. приема учебни планове и програми за индивидуално обучение на 

учениците;  

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

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

на децата и учениците от уязвими групи;  

10. прави предложения  за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

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

кодекс на училищната общност;  

12. запознава се с бюджета, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

13.определя дейностите извън дос и приема програми за осъществяването им; 

14.обсъжда и взема решения по анализа на здравословното състояние и 

физическата дееспособност на учениците; 

Чл.33. (1). ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. 

Извънредното заседание се свиква с писмено искане до директора на най-

малко на 1/3 от числения му състав. 

(2).Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не 

по-малко от 2/3 от членовете му. 

(3). Решенията на ПС могат да бъдат отменяни от самият съвет с 

квалифицирано мнозинство / 2/3 от присъстващите/ или началника на 

инспектората по образованието на МОН. 

(4). За всяко заседание на ПС се води протокол 

 

 

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.34. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат 

активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

Чл.35. (1) Ученикът има право: 

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 и професията;  
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4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от 

училището за изучаване в избираемите и във факултативните 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 

/или професия;  

9. да участват в проектни дейности;  

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

избираемите и за факултативните 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.  

Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво 

паралелка и училище. 

14. Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, 

определени от Министерския съвет 

Чл.36. Ученикът е длъжен да: 

1.изпълнява учебните си задължения; да присъства и да участва в учебните 

часове и занимания; 

2. спазва училищния правилник, нормите на поведение в училището и 

обществото и законите на страната; 

3 съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции; 

4. носи личната си карта в училище и извън него; 

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

положението му на ученик и на добрите нрави. Облеклото на всеки ученик 

трябва : 

- да не включва символи ,демонстриращи  религиозна и политическа 

принадлежност; 

- да бъде изчистено от предизвикателни елементи / дълбоко деколтирани 

блузи,много къси поли ,потници и панталонки , неприлично откриващи части 

на тялото; 

- да изключва плажно облекло и обувки. 

Приличният външен вид на всеки ученик изключва:  

- видими фрапиращи татуировки и пиърсинги ; 

- екстравагантни прически и дълги неприбрани коси при момчетата; 

- дрехи, рекламиращи алкохол, наркотици, тютюнопушене , секс и насилие. 

6.да не ползва мобилен телефон и други технически и електроннни средства 

по време на час без разрешение на учителя; 
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7.да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични 

вещества и алкохол; 

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

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

9.да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

10. да не използва тетрадки, моливници и други пособия, които не отговарят 

на възрастовите му/и  особености, съдържат агресивни послания  и не 

възпитават в естетика. 

11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на 

училището; 

12.да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с 

изискванията за Закона за защита на детето. 

Чл.37 За неизпълнение на задълженията, определени в правилника 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;  

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище;  

4. преместване в друго училище;  

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.  

6. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час . 

7.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 . 

8. 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.  

9. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение .  

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

когато това налага промяна на профила, професията или специалността.  

10. Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.  

11. Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3, от ЗПУО както и санкциите 

"предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго 

училище" не се налагат на учениците в класовете от началния етап.  

12. Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна 

форма в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни 

нарушения. 

 13.Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.  
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За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.  

14.Санкциите са срочни.  

15. Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

16. 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.  

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 . 

 Мярката по чл. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора. 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. 

 В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява 

от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а пълнолетният 

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

17. 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 психолог или на педагогически съветник.  

18.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.  

19.Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението, в нея се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за 

налагането й. 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. Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в 

личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика.  Ученик, на 

когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго 

училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна 

форма в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава 

от правото да получава стипендия за отличен успех.  

20.При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с 

учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за 

общуване.  

Чл.38 Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени. 

Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на 

ученика. 
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Чл.39. Процедура за действия в случаи на ученици,  допуснали неизвинени 

отсъствия повече от 5 /пет/ учебни дни. 

1.Класния ръководител лично да потърси информация  за причините за 

отсъствията на детето и неговото местонахождение от 

родителите/настойниците или други лица, заместващи ги в отглеждането на 

детето; 

2.В случай на съмнение за поставяне в риск  здравето и живота на детето и 

съществуваща непосредствена заплаха за неговото физическо и психическо 

развитие, класният  ръководител съвместно с екип от педагози от училището 

лично да провери / чрез среща и разговор с детето/ поставено ли е в риск 

детето; 

По смисъла на Закона за закрила на детето под “дете в риск” се разбира: 

-всяко дете застрашено или търпящо каквато и да била форма на насилие и 

тормоз; 

-дете, чиито основни потребности / храна, облекло,здраве/ не са задоволени; 

-дете  в ситуация на безнадзорност, скитничество; 

-физическо, психическо,нравствено, интелектуално и социално развитие; 

-дете, което е жертва на злоупотреба, експоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение  и/или наказание в семейството или 

извън него; 

-дете за което съществува риск от отпадане от училище; 

3.При потвърдено съмнение за съществуваща  непосредствена заплаха  за 

детето , училищната институция да предприеме следните действия: 

-Незабавно да се съобщи на институция на спешен телефон 112. 

-В рамките на един час да се уведоми по телефон VI РПУ на МВР Пловдив  и 

в рамките на 24 часа посредством писмен доклад ; 

-В рамките на един час да се уведоми по телефон Отдел за закрила на детето 

при Дирекция “Социално подпомагане”  - Пловдив и в рамките на 24 часа 

посредством писмен доклад; 

-В рамките на 24 часа да се уведоми РУО – Пловдив посредством, писмен 

доклад; 

-В рамките на 24 часа да се уведоми районна администрация , 

посредством писмен доклад. 

4.В случай , че са установени местонахождението, причините за отсъствията и 

детето не е поставено в риск, същото се насочва за работа със специалисти по 

посока превенция извършването на противообществени прояви; 

5.В случай, че не може да се осъществи връзка със семейството на детето и не 

могат да се установят местонахождението  му и  причините  за допуснати 

отсъствия повече от 5/пет/ учебни дни, писмено да се информират 

заинтересованите лица и институции: 

-Директора на училищната институция; 

-VI РПУ на МВР Пловдив 

-Отдел за закрила на детето при Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив. 

-Районна администрация 

-РУО – Пловдив 



 17 

Чл. 40. Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на 

клас.  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, индивидуална, дистанционна или задочна форма и 

не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии. В случаите по 

ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът 

на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, 

регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето 

 

Ученически съвет на училището 

 

Чл.41.Учениците участват в училищния живот и в организационното 

развитие на училището чрез ученическия съвет  

Чл.42. (1). Ученическият съвет включва в състава по един представител от 

всеки  клас. Той избира свое ръководство, чийто състав определя членовете 

на ученическия съвет на училището. 

(2) Ръководството на УС участва при планиране на възпитателните дейности 

в училището; при спазване на извънкласни и извънучилищни форми; при 

реализиране на изявите от общоучилищния живот. 

(3) Председателят на УС участва в заседанията на ПС при разглеждане на 

проблеми, свързани с масовия спорт и туризъм, празниците и ритуалите в 

училище, социалното и рисково поведение на учениците, здравословния 

начин на живот. 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 

Чл.43. Родителите имат следните задължения: 

1.да осигуряват посещаемостта на ученика в училище. При отсъствие на 

ученици по уважителни причини ,класните ръководители да бъдат 

информирани своевременно от родителя или настойника , а представените 

медицински бележки да бъдат заверени от медицинското лице в училище 

чл.210 /1/.  

2.да не допуска явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които 

не съответсват на правилника на училището, положението му на ученик и на 

добрите нрави. 

3.редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или на ученика    

в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната 

дисциплина, за умението му за общуване с децата или учениците и 

интегрирането му в училищната среда. 

4.да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат 

поканени от класния ръководител или директора. 
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5.да спазват правилника за дейността на  училището  и да съдейства за 

спазването му от страна на детето и ученика. 

6.да участват в родителските срещи. 

7.да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част 

от изграждането на умения за учене през целия живот. 

 

 

Форми на обучение в училището 

 

 

Чл. 44.  При определени случаи определени от чл. 107 от ЗПУО  формата на 

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

изискванията на този закон;формата на обучение се препоръчва от екипа за 

подкрепа за личностно развитие . 

Чл.45. Формите на обучение в СУ „Найден Геров” са: дневна,задочна, 

индивидуална и самостоятелна и комбинирана. 

Чл.45. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда 

в рамките на установения учебен ден /между 7 и 19 ч. в учебни дни/.  

Чл.46. Задочната форма на обучение включва учебни часове, самостоятелна 

подготовка  и полагане на  изпити за определяне на годишна оценка по 

учебни предмети от училищния учебен план. 

Чл.47.Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при 

която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпит по 

учебните предмети, съгласно държавните образователни стандарти за 

степента на образование, общообразователния минимум и избрания 

училищен  учебен план. Заявление за записване на ученици в СФО се подава 

до двадесет дни преди започване  на редовната изпитна сесия. 

Чл. 48. 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. Обучението 

в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 

индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни 

потребности и за ученици с изявени дарби. 
  В случаите на задочна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение се 

прилагат съответно правилата на чл.110,чл. 111, чл.112 от ЗПУО. 

 
   

ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

 

Чл.49. Оценяването се извършва чрез: 

1.Текущи изпитвания:  

а/ устни; 

б/ писмени; 

в/ практически. 

2.Изпити в курса на  обучение са: 
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1. приравнителни;  

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

3. за промяна на оценката;  

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени 

в учебната програма по учебен предмет за определен клас;  

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени 

с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с 

държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за 

определен етап от степента на образование и/или с държавния 

образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;  

   6. държавни зрелостни 

   Чл. 50. В края на ІV, VІІ и Х клас се провежда национално външно 

оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за 

съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за 

общообразователната подготовка.  

  Чл.32. Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и 

изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател. 

1. Оценките, които може да се поставят, са отличен 6, много добър 5, добър 

4, среден 3, слаб 2. 

2. Приравняването на резултатите към качествен показател е както следва: 

а/ за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател 

слаб; 

б/ за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател 

среден; 

в/ за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател 

добър; 

г/ за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател 

много добър; 

д/ за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател 

отличен. 

   Чл.51. На учениците от I до III включително не се поставят количествени 

оценки. Чл.120/6/ 

   Чл.52. На ученици със СОП се поставят оценки само с качествен показател, 

които може да са ”постигнали изискванията”,  “справя се”  и “среща 

затруднения”. 

   Чл.53. В началото на учебната година се установява и оценява входното 

равнище. Оценката  не се включва в минималния задължителен брой текущи 

оценки. 

   Чл.54. Текущите изпитвания се осъществяват системно през първия и 

втория учебен срок. Учителят осигурява ритмичност при оценяването на 

всеки ученик. 

  Чл.55. Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки ученик, за 

всеки учебен срок  се определя от Наредба №11/01.09.2016 г и Наредба № 

3/15.04.2003 г, освен ако в съответната учебна програма не е определено 

друго или модули за всеки учебен срок е: 
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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. 

 В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се 

включва текущото изпитване от входното ниво. 

Чл.56. При устните изпитвания учителят мотивира устно оценката си пред 

ученика. 

Чл.57. Писмените изпитвания са индивидуални и групови текущи 

изпитвания. Индивидуалните писмени изпитвания са с продължителност не 

повече от един учебен час. При писмените изпитвания учителят е длъжен да 

мотивира писмено или устно оценката си пред ученика. 

Чл.58. Контролна работа е групово писмено изпитване, при което се 

оценяват резултатите на учениците след края на раздел по учебен предмет. 

Контролната работа не може да се провежда за повече от един учебен час. 

Чл.59. Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

резултатите по учебен предмет в края на учебен срок. 

Чл.60. Контролните и класните работи се коригират и рецензират от учителя 

и се връщат на учениците за подпис от родителя. Учителят анализира и 

обобщава резултатите от контролните и класните работи, като уведомява 

учениците за направените изводи. 

Чл.61. Контролните и класните 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. Не се провеждат класни работи в последната учебна седмица от учебния 

срок. 

Чл.62. Графикът за провеждането на класните и контролните работи се 

изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет. 

Чл.63. Срочни оценки се поставят в края на срока, като се взимат предвид 

текущите оценки по съответния учебен предмет. 

1. Срочна оценка се формира само за учебните предмети, който по учебен 

план се изучават с повече от един учебен час седмично.  

3. Не се формира срочна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за 

времето, което не позволява поставянето на минималния брой задължителни 

текущи оценки. 

4. Срочните оценки се оформят не по-рано от една учебна седмица преди 

завършване на учебния срок. 
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Чл.64. Годишна оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, 

като се отчитат знанията и уменията на ученика по предмета и при взимане 

предвид на срочните оценки. 

1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час 

седмично и през двата учебни срока, годишна оценка се формира при 

отчитане на текущите оценки през годината. 

2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един час седмично в 

един от двата учебни срока, годишната оценка се формира при взимане под 

внимание на текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от 

другия учебен срок. 

3. Не се оформя годишна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата 

учебни срока. 

4. Годишна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за ученици, 

освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен 

срок, е срочната оценка за учебния срок, през който е изучаван. 

           Чл.65. Изпитите са успешно положени при оценка не по-малко от 

среден 3.  

Чл.66. Приравнителни изпити се провеждат: 

1. При преместване на ученика в паралелка на същото или в друго 

училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни 

планове. 

2. За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, 

ако действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът 

е започнал обучението си. 

Чл.67. Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната 

им оценка по някой от учебните предмети от задължителните учебни часаве 

и избираемите учебни часове  е слаб 2 / чл. 123/.Учениците от I-III клас 

включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната 

програма на съответния клас, както и учениците от IV клас , които имат 

годишна оценка „ слаб/2/ по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на 

оценката и не повтарят класа.  

/1/ Поправителните изпити  се полагат върху учебното съдържание за 

съответния клас и за съответния вид подготовка. 

/2/ Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни 

сесии. 

 

Чл.68. Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от: 

 

1. Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не 

позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет. 

2. Ученици, обучавани в индивидуална форма. 

 

Чл.69. Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното 

съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок. Не 
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се полагат изпити за определяне на срочна оценка за учениците от началния 

етап на основно образование, обучавани в индивидуална или в самостоятелна 

форма на обучение. 

Чл.70. Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от 

учениците,обучавани в индивидуална и самостоятелна форма. Изпитите за 

определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по 

съответния учебен предмет, изучавано през учебната година. 

 

Чл.71. Изпитите се провеждат от училищна комисия по организиране на 

изпита.  

Чл.72. За провеждане на изпитите директорът на училището издава заповед 

за определяне на комисиите. В заповедта за всеки изпит се определят: датата 

на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за 

изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на 

изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от 

изпита. 

Чл.73. Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ и в края 

на Х клас, както и от държавните зрелостни изпити и от държавния изпит за 

придобиване на професионална квалификация може да се изразяват само с 

количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките 

по ал. 2. 

 

Условия за завършен клас и степен на образование 

 

 Чл.74.  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. 

  Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в 

следващия клас. 

 Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си 

в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни 

предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, 

дистанционна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за 

този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.  

Чл. 75. 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.  

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

изпита за промяна на оценката, повтаря класа. 

 Чл. 76. Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили 

компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и 

учениците от ІV клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по учебен 

предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако 
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са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или 

комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я 

надхвърля, но с не повече от три години. 

 За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в 

самостоятелна форма, задължително се организира допълнително обучение 

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

на директора. При необходимост допълнителното обучение може да 

продължи и през следващата учебна година.  

Чл. 77. 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. 78. Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.  

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.  

Чл. 79.  На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава 

удостоверение за завършен клас.  

 Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се 

удостоверява с ученическа книжка.  

Чл. 80.Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават 

удостоверение за завършен начален етап на основно образование.  Това им 

дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на 

основно образование.  

Чл. 81. Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно 

образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. 

Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата 

степен на образование, както и на обучение за придобиване на 

професионална квалификация.  

Учениците със СОП , завършили обучението си в VII клас, получават 

удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат 

обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.  

Чл. 82.  Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за 

завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава 

право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно 

образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация. 

  Учениците със СОП , завършили обучението си в X клас, получават 

удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат 

обучението си в ХІ клас и на професионално обучение. 

 Учениците , които се обучават и за придобиване на професионална 

квалификация,  получават и съответните документи, издадени при условията 

и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.  
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Чл. 83. Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и 

придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити.  

   Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български 

език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в 

задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно 

образование.  

  Вторият задължителен държавен зрелостен изпит  се полага по учебен 

предмет, избран от ученика измежду учебните предмети , които е изучавал в 

избираемите учебни часове втория гимназиален етап на средно образование. 

Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от 

задължителните модули на профилиращия учебен предмет.  

Чл. 84. Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от 

изпитите получава удостоверение за завършен втори гимназиален етап на 

средно образование, което дава право на професионално обучение. 

Удостоверението за завършен втори гимназиален етап не дава право за 

продължаване на образованието. 

 

 

 

НАГРАДИ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ. 

ПРОЦЕДУРИ ПО НАГРАЖДАВАНЕ. 

 

Чл. 85. Учениците се поощряват с морални и с материални награди за: 

 

1. Високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси 

и за приноса им към развитието на СУ „ Найден  Геров”. 

2. Класиране на призови места на регионални, национални и/или 

международни олимпиади, конкурси и състезания.  

3. Участие в училищни, общински, регионални, национални и/или 

международни проекти, с принос за издигане авторитета на  

СУ „ Найден  Геров” 

4. Личен авторитет сред съучениците си, педагогическия и непедагогически 

персонал в училището. 

Чл. 86. Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със 

заповед може да учредява награди за  учениците. 

Чл. 87.  Учители се поощряват с материални награди и стимули за: 

1. Доказан принос в своята дейност (постигната квалификационна степен, 

обучения за повишаване на квалификацията, досегашни награди) и изявен 

професионализъм; 

2.Участие в  национални и международни проекти, научни прояви и 

новаторство в учебно – възпитателния процес (участия в разработване на 

държавни образователни изисквания, учебни планове и програми, авторство 

в създаване на учебници, учебни помагала и пособия, прилагане на 

иновативни методи на обучение и използване на съвременни технологии в 
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процеса на преподаване, публикации, участие в областни и национални 

конференции). 

3.Техни възпитаници да имат успешни изяви на регионално, национално или 

международно равнище през изминалия едногодишен период, аргументирани 

чрез различни информационни източници; 

4.Иницииране и организация на мероприятия, допринасящи за приобщаване 

на учениците към непреходните национално значими идеали и ценности и 

към високо хуманни и универсални идеи - защита на общочовешките права и 

свободи, възпитание в дух на демокрация и толерантност, опазване и защита 

на културно-историческото наследство и др. (участие в обществения, 

културния живот и благотворителни акции). 

5.Да имат авторитет сред учениците си, колегите и обществеността (принос в 

развитието на класния колектив, принос за развитието на учебното 

заведение). 

Чл. 88. Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия 

и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на 

директора 247. (1) 

 

УЧИЛИЩНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ.  ВИДОВЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

 

Чл.89.Документите в СУ„Найден  Геров” се създават, обработват и 

съхраняват при спазване на  Наредба № 8 от 11.08.2016 г 

 Задължителната документация в училището са: 

1. книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна 

възраст . 

2. сведение за организацията на дейността за учебната година (списък-

образец No 1) . 

3. дневник за всяка паралелка и дневник на групата. 

4. дневник за дейности за подкрепа на личностно развитие. 

5. главна книга за учениците от І до VІІ клас и лични картони за учениците от 

VIII до ХІІ клас. 

6. протоколи за допускане до изпити. 

1/ Протоколи за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка  

2/Протоколи за допускане на ученици до ДЗИ за придобиване на средно 

образование или до ДЗИ за придобиване на професионална квалификация; 

3/Протоколи за допускане на ученици до ДЗИ за придобиване на средно 

образование или до ДЗИ за признаване на степен на професионална 

квалификация-валидиране на професионални знания , умения и 

компетентности. 

7. книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна и 

индивидуална форма на обучение. 

8. регистрационни книги за издадените документи: за завършена степен на 

образование. 
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9. входящ и изходящ дневник . 

10. книга за регистриране на заповедите на директора и приложените  

оригинални  заповеди към нея. 

11. книга за контролната дейност на директора/заместник директора/ и 

констативни протоколи от направените проверки. 

12. книга за решения на педагогическия съвет и портоколи от  

Заседанията. 

13. инвентарна книга и отчетни форми и счетоводни регистри – срок 

съгласно Закона за счетоводството; 

14. книга за санитарното състояние. 

15. книга за регистриране на даренията. 

16. летописна книга. 

17. Книга за регистриране на проверките от контролните органи на МОН..  

18 Дневник – входяща и изходяща кореспонденция. 

19. Свидетелство за дарения. 

20. Регистарционна кника за издаване на дубликати за удостоверения. 

21. Протоколи за резултати от изпити. 

 

ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ 

 

Чл.90.Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската 

градина и училището и за граждански контрол на управлението. 

Чл. 91. Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва 

един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители 

на родителите на учениците от СУ „ Найден  Геров”. В състава на 

обществения съвет, се включва и представител на работодателите.  

Чл. 92.Представителите на родителите се излъчват от събрание на 

родителите, свикано от директора на СУ „Найден Геров”. На събранието се 

определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни 

членове на обществения съвет. Представителите на работодателите се 

определят от областния управител по предложение на представителните 

организации на работодателите.  

Чл. 93. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.  

Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три 

години.  

Чл. 94. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти 

годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната 

година.  

С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет ще участват 

поне трима представители на ученическото самоуправление и представител 

на настоятелството.  

Чл. 95.  Директорът  има право да присъства на заседанията на обществения 

съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. Директорът е 

длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения 

и документи, необходими за дейността му. 



 27 

Чл.96. Общественият съвет : 

 1. одобрява стратегията за развитие на СУ ”Найден Геров”  и приема 

ежегодния отчет на директора за изпълнението й;  

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на 

програмите  

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес;  

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

капиталовите разходи;  

5. съгласува училищния учебен план;  

6. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите и 

другите педагогически специалисти;  

7. 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 ,участва в създаването и 

приемането на етичен кодекс на училищната общност.  

 

ПРАВИЛА , СЪЗДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

 

 

Чл 97.  Етичният  кодекс  на СУ  " Найден Геров”   определя  правила за 

поведение на учителите, служителите и учениците и има за цел да повиши 

общественото доверие в техния морал и професионализъм, както и да 

издигне престижа на училището. Приема се на педагогически съвет. 

 

Чл.98. Дейността на учителите, служителите и работниците в СУ «Найден 

Геров» се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, 

честност, безпристрастност, прозрачност, отговорност и отчетност. 

 Всеки учител, служител и работник е длъжен да изпълнява служебните си 

задължения, като: 

• спазва действащото в Република България законодателство; 

• осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране 

на произвола и до укрепване на доверието; 

• отнася  се любезно, възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и 

достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на 

дискриминация; 

• следва поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение, 

както при изпълнение на служебните си задължения, така и в своя обществен 

и личен живот; 

• изпълнява възложените му функции и осъществява дейността си 

компетентно, обективно и добросъвестно като се стреми непрекъснато да 

подобрява работата си в интерес на гражданите и защитава интересите на 

училището. 
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Чл 99.  В СУ „ Наиден Геров” се забранява всяка пряка или непряка 

дискриминация, основана на пол, раса , народност, етническа 

принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, 

убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, 

увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено 

състояние или на всякакви други признаци. 

Чл. 100. “Подбуждане към дискриминация” е пряко и умишлено 

насърчаване, даване на указание, оказване на натиск или склоняване към 

извършване на дискриминация, когато подбуждащият е в състояние да 

повлияе на подбуждания“.Действията за защита от дискриминация” могат да 

включват: подаване на жалба или сигнал, предявяване на иск или 

свидетелстване в производство за защита от дискриминация. 

Чл. 101. Предложения за изменение и допълнения в Етичния кодекс на  

СУ ” Найден Геров” могат да бъдат внасяни директно пред Педагогическия 

съвет . 

 

 

РАБОТА С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Чл.102. Отношенията с неправителствените организации се регламентират 

при сключване на партньорски договори по различни образователни и 

социални  проекти. 

 

 

 

 

СИМВОЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл.103. Герб на СУ”Найден Геров”  

Чл.104. (1). Знамето на СУ „Найден Геров” е едноцветно- червено, окрайчено 

с жълти ресни. Върху лицевата му страна е извезан ликът на патрона на 

училището. 

 (2). Знамето се поддържа в изряден естетичен вид. 

Чл.105. Химнът на СУ „Найден Геров” е песента ” Ние пак сме най-добри”. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. Правилникът за организацията на дейността на СУ „Найден Геров” 

може да бъде променян по предложение на член или група  членове от 

колектива и се приема с решение на ПС. 

§ 2. Лицата съзнателно подпомогнали извършването на актове на 

дискриминация носят отговорност по силата на Закона за защита срещу 

дискриминацията. 
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Заключителни разпоредби 

 

§ 3. Този правилник се изработва в съответствие с разпоредбите на Закона за 

за предучилищното и училищното образование. 

 

§4. Правилникът е приет на Педагогически съвет с протокол №10 

02.09.2016г. 
                                                                                                                                                                                                      


