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                                                                                       М. Митева     

Правилник  за  вътрешния  трудов  ред 

 Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на СОУ 

„Васил Левски” – Протокол N 15 / 01.09.2015 година и е в сила от 15.09.2015 

година за учебната 2015-2016 година.  

Утвърден със заповед № РД 07-821/ 01.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет на Правилника за вътрешния трудов ред 

Чл.1 (1) В Правилника за вътрешния трудов ред се урежда 

организацията на труда в СОУ”Васил Левски”, гр. Вълчи дол, като се 

отчитат особеностите и спецификата на дейността в училището. 

(2) В Правилника за вътрешния трудов ред се конкретизират 

субективните трудови права и задължения на работодателя и на учителите, 

на учениците, на помощен персонал, установени в Кодекса на труда, 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, колективния 

трудов договор и по отделните трудови отношения. 

Предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред 

Чл.2 (1)  Настоящият правилник има за цел да създаде организация на 

работата в училището чрез рационално използване на работното време и 

укрепване на трудовата дисциплина; да осигури сигурност и яснота между 

работодателя и работниците и служителите по отношение на условията на 

труд, като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси.  

mailto:sou_v.levski@abv.bg


Съответствие на Правилника за вътрешния трудов ред с КТ и    

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане 

Чл.3(1) Правилникът за вътрешния трудов ред се издава от 

работодателя на основание чл.181 от КТ 

(2). Правилникът е изготвен и съобразен със Закона за народната 

просвета (ДВ,бр.68 от 1991 г,изм.бр.90 от 1996 г,бр.36,124 и 153 от 1998 

г.,бр.67 и 68 от 1999 г,бр.90 и 95 от 2002 г, бр.29 от 2003 г, в сила от 31 

март 2003 г,,бр.71 от 2003 г, в сила от 31 март 2003 г, бр.40 от 2004 г.) и 

Правилника за приложението на Закона за народната просвета( ДВ 

брой 68 от 1999 г.,изм. бр19 от 2000 г,бр.53 от 2001 г,бр.7 и 68 от 2002 

г,бр.19 и 33 от 2003 г., в сила от 11 април 2003 г, бр.48 от 2003 г.,бр.65 от 

2003 г. в сила от 22 юли 2003 г.,бр.99 от 2003 г. В сила от 11 ноември 

2003г., бр.15 от 2004 г в сила от 24 февруари 2004 г, изм. ДВ. бр.89 от 8 

Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.51 от 7 

Юли 2009г. ), като ги допълва  с конкретни права и задължения на 

служители, учители и ученици. 

 (3) Правилникът за вътрешния трудов ред се изработва и утвърждава 

от работодателя при спазване на процедурата, установена в чл. 37 от КТ. 

РАЗДЕЛ II 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ 

РЕД 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред във времето 

Чл.4 Правилникът за вътрешния трудов ред е в сила за една учебна 

година 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред по отношение 

на лицата 

Чл.5 (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо 

всички служители от педагогически и непедагогически персонал, които 

полагат труд по трудово правоотношение с работодателя. 

(2) Учителите, служителите, учениците са длъжни да спазват 

правилата, установени с Правилника за вътрешния трудов ред от момента, 

в който се запознаят с него. 



(3) Учителите, служителите, учениците са длъжни да удостоверят с 

подписа си, че са се запознали със съдържанието на Правилника за 

вътрешния трудов ред. 

(4) При постъпване на нови служители и работници работодателят 

задължително ги запознава с Правилника за вътрешния трудов ред  

 

РАЗДЕЛ III 

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ 

Чл.6 (1) Училищната сграда се отваря в 6, 30 часа и се затваря в 18,30 

часа по време на учебните занятия, освен когато има извънкласни 

занимания, но не по-късно от 20, 00 часа. 

(2). Продължителността на учебните часове е 45 минути (или 40 мин. 

с разрешение на Началника на РИО ), а за І и ІІ клас – 35 минути; за ІІІ и 

IV клас – 40 минути 

(3) Молби за отпуск /платен или неплатен/ със задна дата не се 

уважават.  

(4) В случаите, когато учители, служители не могат да се явят навреме 

на работа, са длъжни да уведомят своевременно директора или помощник 

–директора по УД 

(5) В случаите, когато на  учители, служители се налага да напуснат 

работа преди края на работното време, те могат да направят това само след 

уведомяване и получено разрешение от директора или помощник –

директора по УД 

РАЗДЕЛ IV 

ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Чл.7 (1) Цялостната учебно-възпитателна работа се организира и 

контролира от директора, подпомаган от помощник-директора по учебнo-

възпитателната дейност. 

(2) За поддържане на реда и материалната база в училището отговарят 

помощник-директорът по АСД  и домакин-счетоводителят на училището. 



(3) Дежурните учители по етажите се определят със заповед на 

директора в началото на учебния срок. 

(4) Всички неуредени въпроси с този Правилник се разглеждат 

съгласно действащите нормативни документи  в страната и в съответствие 

с наредбите на МОМН. 

(5) Учителите, служителите и ръководството са длъжни: 

- да изпълняват определените в трудовата им характеристика 

задължения; 

- да се грижат за опазването живота и здравето на учениците и децата 

по време на учебно-възпитателния процес и на други дейности; 

- да идват на време на работа, да спазват и уплътняват пълноценно 

работното си време; 

    - да присъстват на всички заседания на Педагогическия съвет,  вземат 

участие при обсъждането на въпросите от дневния ред и вземане на 

решения; 

- да полагат грижи за опазване  на  МТБ на училището, да поддържат 

ред и чистота на работните си места, учебните помещения и сгради; 

- да спазват правилата на хигиената, безопасност на труда и 

противопожарната охрана; 

- да сигнализират своевременно ръководството и съвместно да 

отстраняват допуснати нередности, за да не се нарушава организацията на 

учебния процес. 

(6).   Забранява се употребата на алкохол и цигари в сградата на 

училището и двора.  

 (7).  За редовно неизпълнение на професионалните си задължения и 

нарушаване на трудовата дисциплина, служителите носят отговорност и се 

наказват съгласно КТ. 

 

 

 



РЪКОВОДСТВОТО: 

Чл.8 (1).Организира цялостната учебна и възпитателна работа в 

училището. 

(2).   Контролира работата на учителите и служителите. Извършва 

проверка на дейността им поне веднъж в годината. 

(3).   На всеки два месеца проверява дневниците и бележниците на 

учениците. 

(4).   Ежедневно проверява материалната книга. 

(5).  Подготвя и провежда педагогическите съвети и други работни 

съвещания. 

(6).  Следи за трудовата дисциплина в училището. 

(7).  Осъществява връзка с други институти и ведомства. 

(8).  Периодично проверява състоянието на цялостната училищна 

документация. 

(9). Контролира дейността на дежурните по етажи  учители. Съблюдава 

за съхраняването на МТБ и взема мерки при нейното нарушаването. 

Чл. 9 (1) Работно време на директора на училището: 8.00 – 12.00 и 12.30 

– 16.30 часа, с изключение на случаите, когато е служебно ангажиран извън 

СОУ или извън гр.Вълчи дол 

(2) Работно време на помощник-директор по учебна част: 7,30 – 12,00 и 

13,00 – 16,30 часа, с изключение на случаите, когато е служебно ангажиран 

извън СОУ или извън гр.Вълчи дол 

(3)Работно време на помощник-директор по АСД: 8.00 – 12.00 и 13.00 – 

17.00 часа, с изключение на случаите, когато е служебно ангажиран извън 

СОУ или извън гр.Вълчи дол 

УЧИТЕЛИ 

Чл.10 (1). Организират и провеждат учебно - възпитателната работа 

съгласно ППЗНП и учебната програма. 

(2).  Повишат системно професионалната си квалификация. 



(3).  Идват на работа 10 минути преди започване на първия им учебен 

час за деня. 

(4).  Влизат в час с биенето на звънеца и не задържат учениците след 

биенето на звънеца за излизане. Учителят, имащ първи редовен час за 

съответния учебен ден, внася дневника на класа. 

(5).  Учителят, имащ първи редовен час за съответния учебен ден, 

уведомява класа за промени в учебната програма за деня. 

(6).  Създават добра организация и работят за максимално усвояване 

на знанията в учебния час. 

(7). Проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците, като 

спазват ритмичност в изпитванията(съгласно Наредба №3 от 15 април 2003 

г, ДВ бр37 от 2003 г, изм., бр. 65 от 2005 г.,в сила от учебната 2005/2006 г., 

изм. и доп. Бр.70 от 2008 г., бр.11 от 2009 г.). Срочните оценки за 

предметите се оформят на базата на следния минимален задължителен 

брой текущи оценки за всеки учебен срок: 

-         за учебен предмет с четири и повече учебни часа седмично - две 

оценки от устно изпитване и три оценки от писмено и/ или 

практическо изпитване; 

-         за учебен предмет с три  учебни часа седмично - две оценки от 

устно изпитване и две оценки от писмено и или практическо 

изпитване; 

-         за учебен предмет с два учебни часа седмично – две оценки от 

устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване; 

-         за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един 

учебен час седмично – една оценка от устно изпитване и една оценка от 

писмено или практическо изпитване. 

- за учебния предмет „Физическо възпиание и спорт” и по учебна 

практика – три оценки от практически изпитвания 

(8).  Учителят, който има последен час в дадена паралелка, създава 

необходимата организация за спокойното напускане на училищната сграда 

и връща дневника в учителската стая. 

(9)   Когато учителите извеждат ученици за наблюдения, практически 

занятия извън училището, посещения на културни мероприятия и други 



извънкласни дейности, уведомяват в писмен вид ръководството най-малко 

три работни дни предварително. 

(10) Учителите по физическо възпитание и спорт и външни лица, 

ползващи салоните по договор, са длъжни да изискват от учениците 

ползването на съответните облекла (гуменки, шорти, анцузи и други). Във 

физкултурните салони не се допускат учители, ученици и външни лица без 

спортни обувки и гуменки, предназначени само за тези помещения. 

(11)При организирането на екскурзии извън населеното място, на 

“Зелено училище” ръководителят на групата представя на ръководството 

подробно разработен план, списък на групата, маршрута на екскурзията 

най-късно 7(седем) дни преди мероприятието, съобразно разпоредбите на 

Наредба 2 от 24. 04. 1997 г. за организиране на ученически отдих и 

туризъм. 

(12).  Ежедневно вписват материала в дневниците на класовете. 

 (13).  Отразява в ученическата книжка всяка внесена в дневника 

оценка. 

(14). Уведомяват ръководството при отсъствие от работа до започване 

учебните занятия . 

(15). Нямат право: 

- да изпращат ученици по време на час за помагала, тебешири, 

дневници или лични услуги; 

- да провеждат срочни класни работи, освен по български език и 

литература и математика за прогимназиален етап и по български език и 

литература, математика и чужди езици за гимназиален етап. По тези 

предмети класните работи се провеждат по предварително определен 

график. Задължителния, според Наредба № 3, брой писмени изпитвания / 

контролна работа / Графикът за тези видове писмени изпитвания се 

разработва, утвърждава се от директора и се обявява в началото на всеки 

учебен срок. 

- да вземат часове извън определеното седмично разписание без 

разрешение на ръководството; 

- на партийно-политическа и противодържавна пропаганда сред 

учители и ученици; 



- да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана 

на пол, народност, етническа принадлежност и религия; 

- да дават уроци на ученици от училището; 

- да ползват мобилни телефони в учебни часове. 

(16).  Съвещания, събрания, чествания и други се провеждат в 

извънслужебно време на учителите. 

(17). През ваканциите учителите, които не са в отпуск, са в училището 

с пълно работно време на разположение на ръководството. 

(18). Учителят носи пряка отговорност за опазването на ползвания от 

него и учениците кабинет или друго помещение. 

 

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ 

Чл.11 (1).  Запознават учениците с Правилника за прилагане на ЗНП, 

Правилник за вътрешния ред, Инструкция за охрана на труда и пожарна 

безопасност, а учителите по информатика, химия, биология, физика, химия, 

трудово обучение и физическо възпитание и спорт- с правилата за 

безопасност при провеждане на часовете си и други необходими 

нормативни документи. Прилагат към дневника на клас списък с имената 

на учениците, заедно с подписите им, уведомяващи, че са запознати със 

споменатите нормативни документи. 

(2). Привеждат в изпълнения решенията на Педагогическия съвет и 

разпорежданията на ръководството в училище, които се отнасят до 

поверения им клас. 

(3).   Създава организация за опазване на класната стая. 

 (4). Организират и провеждат часа на класа, извънкласните дейности 

с учениците. Водят редовно и правилно училищната документация на 

класа и в края на учебната година я предават на директора на училището в 

изправност. Нанасят текущите оценки и отсъствията в бележниците на 

учениците всеки месец. 

(5). (чл. 98а от ППЗНП) Организират извънкласните и 

извънучилищните дейности  през свободното от учебни часове време. 

Осигуряват обучение и развитие на специфични интереси и потребности 

на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.   



 (6). Длъжни са да посетят дома на ученика, когато са изчерпани 

всички административни средства за контакт с родителите за изясняване 

на проблема, а при продължително боледуване да поддържат непрекъснат 

контакт и оказват помощ за ритмично усвояване на пропуснатия материал. 

(7). Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната 

паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на 

училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците 

и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и 

своевременно информира родителите; 

    (8). Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от 

паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне 

с тях; 

     

    (9). Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от 

паралелката; 

 

    (10). Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства 

от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за 

налагане на наказание или други мерки по този правилник; 

 

    (11). Да консултира родителите за възможностите и формите за 

допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите 

му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и 

психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага; 

 

    (12) Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за 

всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП; 

 

    (13). Да организира и да провежда родителски срещи;  

 

    (14). Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от 

паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за 

развитието на паралелката като общност; 

 

    (15) Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по 

отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени 

в този правилник; 

 

    (16)  Да осъществява връзка с учителите, които преподават на 

паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на 

учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на 



училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в 

училищната среда; 

 

(17). Да осъществява постоянна връзка с останалите класни 

ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за 

общуване с учениците и родителите; 

 

(18). да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които 

работят с ученици от паралелката; 

 

(19). да води редовно и да съхранява учебната документация за 

паралелката; 

 

(20) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения 

по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, 

включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може 

да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на 

отделните ученици от паралелката; 

 

(21) На първата родителска среща за учебната година класният 

ръководител предоставя на родителите информация за графика на 

приемното време на учителите в училището. 

ДЕЖУРНИ  УЧИТЕЛИ  ПО  ЕТАЖИ 

Чл.12 (1).  Дежурят по график, изготвен и утвърден от директора в 

началото на всеки учебен срок. Идват в 7, 40 часа за първа смяна. Същите 

оглеждат съответните райони преди смяната. 

(2).  Напомнят на дежурните ученици (ако има такива) за 

задълженията им. 

3.  Всяко междучасие следят за реда и дисциплината в района, 

определен им със заповед.  

4.  При констатиране на нередности по време на дежурството, 

дежурните учители уведомяват ръководството и вземат мерки за 

отстраняване на нанесените щети. Съставя се констативен протокол. 

5. Чрез Ученическия съвет да се стимулира организираното участие на 

учениците в дежурството по етажи с цел опазване на реда и имуществото. 

ВЪЗПИТАТЕЛИ 



Чл.13 (1) Възпитателят организира и провежда образователно-

възпитателните дейности с учениците извън задължителните учебни 

часове.  

(2) Работно време на възпитателя : от 11,00 часа до 17,00 часа 

(3) от началото на работното време до края на задължителните учебни 

часове на учениците, възпитателите: 

- се запознават с учебното съдържание по предмети за подготовка на 

учениците от ПИГ; 

- изпълняват дейности, възложени им от ръководството на училището 

(4) от 13,00 часа ( от 12,10 за начален етап) носят отговорност за 

живота и здравето на учениците, които остават в училище до започване на 

занятията в ПИГ 

(5)За прогимназиалния етап заниманията протичат по график: 

14,00 до 15,20;   15,40 до 17,00 часа 

За началния етап заниманията протичат както следва: 

13,30 – 14,10;    14,30 – 15,10;    15,20 – 16,00;    16,10 – 17,00 часа 

  

ДРУГ ПЕРСОНАЛ 

1.  Организаторът по административно техническо обслужване 

съхранява досиетата на персонала. Същият издава всички видове служебни 

бележки и справки. 

2. Счетоводителят, организаторът по административно техническото 

обслужване работят с ученици и граждани по график, утвърден от 

ръководството в работно време от 8,00 ч до 17,00 часа (с почивка от 12,00 

до 13,00 часа) 

3.  Граждани се допускат в сградата на училището само при 

съгласуване с членовете от ръководството на училището или 

административния персонал  и регистрация в определената за целта книга. 

Същата се води от портиерите, а контролира от домакина. 

ПОМОЩЕН  ПЕРСОНАЛ 



Чл.14 . Работното време е 8 часа: от 6.45 до 18.30 с прекъсване  

Блок А: 6.45 – 13.45    и     17.30 – 18.30 

              6.45 – 8.45      и      12.30 – 18.30 

Блок Б: 6.45 – 13.45    и       17.30 – 18.30 

              6.45 – 9.45      и       13.30 – 18.30 

Чл.15. Хигиенизират преди и след часовете класните стаи, коридорите, 

стълбищата, санитарните възли 

Чл.16. Присъствието им се отчита от  домакина. 

УЧЕНИЦИ 

Чл.17.   (1) Учебните занятия  започват в 8,00 ч, а за 

полуинтернатните групи – в 13,30 за начален етап или 14,00 за 

прогимназиален етап. 

(2).   Учениците идват не по-късно от 10 мин. преди първия учебен час.  

(3).   За всеки определен час учениците се известяват с биенето на 

звънеца. 

Чл. 18. (чл.134 от ППЗНП, Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Ученикът има 

следните права: 

1. да избира училището, профила или професията и специалността от 

професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен 

план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове; 

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, 

относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния 

ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в 

началото на всеки учебен срок, както и при поискване; 

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и 

развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с 

неговите потребности, желания и способности; 

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да 

получава защита при накърняване на правата и достойнството му; 

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до 

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

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, 

определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за 



развитие на интересите и способностите си; 

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число 

форми на ученическо самоуправление; 

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи 

постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за 

приноса си за развитието на училищната общност; 

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и 

провеждането на цялостната училищна дейност; 

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на 

въпроси, засягащи негови права и интереси. 

Чл. 19 (Чл. 135 от ППЗНП, Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Ученикът 

има следните задължения: 

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на 

добрите му традиции; 

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за 

присъствените форми на обучение; 

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

положението му на ученик и на добрите нрави; 

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на 

училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, 

които са описани в правилника за дейността на училището; 

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, 

както и да не прилага физическо и психическо насилие; 

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява 

наркотични вещества и алкохол; 

7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни 

средства по време на час без разрешение на учителя;  

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 бъде на обществени места без придружител в съответствие с 

изискванията на Закона за закрила на детето; 

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

на училището; 

12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при 

поискване на учителя или директора; 

13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него. 

(2) В правилника за дейността на училището се описват всички елементи 

на униформеното облекло на учениците, както и конкретните изисквания 

по ал. 1, т. 3. 

(3) Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други 

права и задължения за учениците, доколкото те не противоречат на този 



правилник. 

(4) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в 

правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната 

дисциплина. 

Чл.20 (Чл. 136 от ППЗНП, изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 

15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Ученикът може да отсъства от 

училище по уважителни причини: 

1. при представяне на медицинска бележка или документ от 

спортния клуб, в който членува; 

2.  до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя; 

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

училището въз основа на писмена молба от родителя. 

Чл.21  Ученикът е длъжен да: 

- спазва училищния правилник, нормите за поведение в училището, 

обществото и законите в страната; 

- да представя при поискване от охраната личната си карта; 

- носи винаги и представя при изпитване бележника си; 

- не напуска класната стая при отсъствие на учителя, докато дежурния 

ученик не изясни чрез ръководството на училището с какво ще се 

занимават този час, най-малко 15 минути след започването на часа; 

- при отсъствие по болест да представи в срок от три дни медицинска 

бележка. 

Чл.22.   Ученици, пропуснали 30 учебни дни по преценка на ПС 

завършват с изпит по съответните предмети.  

Чл.23.  Ученици, повредили ученическо имущество, отстраняват 

повредата в петдневен срок или заплащат щетите. 

Чл.24.   Дежурният ученик следи за: 

-  отсъстващи ученици за часа и докладва на съответния преподавател; 

- спазването на реда и хигиената в клас; 

- подпомага учителя при опазването на материалната база в 

кабинетите 



Чл.25 Само дежурният ученик контактува с учителите и с 

ръководството при необходимост; 

Чл.26 (1)За нарушаване на училищния правилник и общоприети 

нравствено етични норми, при което се накърнява личното достойнство и 

човешките права на учители и ученици, за нарушаване на определения ред 

при провеждане на учебни занятия, за противообществени прояви на 

учениците в училището или извън него, учениците се наказват с: 

1. забележка; 
2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от 

учебни часове време; 
3. предупреждение за преместване в друго училище; 
4. преместване в друго училище; 
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за 

ученици, навършили 16-годишна възраст. 
(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са 

такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са 
съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на 
учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се 
уреждат с правилника за дейността на училището. 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 
нарушение на този правилник или на правилника за дейността на 
училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в 
образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до 
отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният 
ръководител уведомява родителя. 

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време 
на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. 

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в 
този правилник и в правилника за дейността на училището, освен 
наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на 
поведението. 

(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде 
насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от 
специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително 
в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни 
дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед 
недопускане на нарушения и на отпадане от училище. 

Чл.27.  При повече от 30% отсъствия по даден предмет в рамките на 

съответния учебен срок, ученикът полага изпит по съответния предмет. 

Решението се взима от ПС по предложение на преподавателя по 

съответния предмет. 

Чл.28  Противообществените прояви на учениците се контролират от 

комисия, определена със заповед на директора, която съставя протокол и 

предава случаите за разглеждане от органите на полицията. 



    Изготвил:........................                                 Съгласувал: 

    Директор: М. Митева                                                    1............................ 

                                                           Предс. на СБУ към СОУ: Гинка Савова 

 

 

 


