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ГЛАВА   ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Чл.1.  Настоящият Правилник урежда устройството, функциите и управлението на 

ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.Силистра. 

Чл.2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на 

училището, организацията на учебно-възпитателната работа, както и правата и 

задълженията на участниците в учебно-възпитателния процес. 

Чл.3. ПГСУАУ”Атанас Буров” осигурява придобиването на професионална 

квалификация след завършване на основно образование или след завършен гимназиален 

клас на общообразователно училище. В него се осигурява завършване на средно 

образование и придобиване на професионална квалификация. 

 

 

ГЛАВА   ВТОРА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

Раздел I. Общи положения 

 

Чл.4.(1)  ПГСУАУ”Атанас Буров” е юридическо лице с наименование: Професионална 

гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” и седалище: 

гр.Силистра, адрес гр.Силистра, бул.”Македония ” № 121, който съответства на адреса 

на дирекцията; собствен кръгъл печат и печат с държавен герб, Булстат 000558998. 

(2) Символите на гимназията са: знаме на Република България, знаме на Европейския 

съюз, училищно знаме, химн на училището и училищна униформа. 

Чл.5. В ПГСУАУ”Атанас Буров” се придобива професионална квалификация по 

професии съгласно Държавните образователни изисквания за професия, специалност и 

квалификация след завършена степен на образование. 

Чл.6. Обучението включва общообразователна подготовка, задължителна професионална 

подготовка, задължителна чуждоезикова подготовка и избираема подготовка - ЗИП и 

СИП, както и други извънкласни форми на дейност, утвърдени от финансиращия орган. 

Чл.7. Професионално–практическото обучение на учениците се осъществява при 

условия, съобразени със санитарно-хигиенните и здравни изисквания, определени с акт 

на министъра на здравеопазването. 

Чл.8.Гимназията може да организира обучение за придобиване на професионална 

квалификация на лица с основно или средно образование, както за преквалификация и 

повишаване на квалификацията по договор с юридически или физически лица. 

Чл.8а.  (1) Гимназията може да организира валидиране на лица придобили знания, 

умения и компетентности придобити чрез неформално или самостоятелно  учене; 

(2) условията  и  редът  за  валидиране  на професионални  знания,  умения  и  

компетентности,  придобити  чрез  неформално или  самостоятелно  учене се 

осъществява съгласно Наредба  № 2 от 13.11.2014 г. 

Чл.9. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен 

български език. 

Чл.10. Гимназията се ръководи от директор и педагогически съвет. 
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Раздел II. Форми на обучение 

 

Чл.11. Учебно-възпитателният процес в ПГСУАУ”Атанас Буров” се организира в 

следните форми на обучение: 

1. Дневна 

2. Самостоятелна 

3. Индивидуална 

4. Задочна 

5. Комбинирана 

 

 

Раздел III. Организационни форми 

Чл. 12. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове. 

(2) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри. 

(3) Паралелките в един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, 

които се поставят след номера на класа. 

(4) В зависимост от особеностите на учебния предмет, паралелката може да се дели на 

групи или да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира 

индивидуално обучение. 

Чл.13. (1) Броят на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и 

индивидуалното обучение се определят с наредба на министъра на образованието и 

науката. 

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището 

при спазване на изискванията на ал.1. 

(3) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните 

ръководители. 

Чл14.(1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която 

учениците се явяват на изпити. 

(2)Изпитите на учениците в самостоятелна форма се провеждат в редовни и 

поправителни сесии, съгласно заповед на директора, издадена в началото на учебната 

година и при условията и реда на Наредба №3 за системата на оценяване. 

(3)Учениците се обучават в самостоятелна форма на обучение след подаване до 

директора на следните документи: 

- заявление 

- копие от документ за завършен клас 

- медицинско свидетелство 

(4)Учениците записани в самостоятелна форма на обучение и неявили се на изпитите в 

две редовни сесии, губят правата си. 

(5)Ученици се обучават в самостоятелна форма и при наложено наказание от ПС по реда 

на чл.69 т.5. 

Чл.15.(1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити 

или текущи проверки по учебни предмети, предвидени в индивидуален учебен план, 

утвърден от Началника на РИО. 

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

1. Ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 

30 последователни учебни дни; 

2. За  ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове 

обучението си за един или повече класове. 

(3) В случаите по ал.2 т.1 училището организира индивидуална форма на обучение в 

домашни условия /ако е възможно/ въз основа на медицински документ, издаден от 

лекарска 
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консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично. 

(4) 3нанията и уменията на учениците по ал.2 т.1 се оценяват чрез текущи оценки, а на 

учениците по ал.2 т.2 - чрез изпити. 

(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със 

заповед на директора на училището. 

Чл. 16. В училището се обучават деца със специални образователни потребности, при 

спазване изискванията на Наредба №1 от 23.01.2009г. за обучение на деца и ученици със 

специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Насочването на 

учениците се извършва от Екип за комплексно педагогическо оценяване. 

Чл.17.(1)  Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна 

подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план. 

(2) Учебните занятия по учебен план се организират в сесии. 

(3) Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответните учебни 

предмети, предоставяне на конспекти и използвана литература и насоки за 

самостоятелна подготовка на изпитите. 

(4) Учебния час е с продължителност 45 минути, а почивките между тях – 10 минути. 

(5) Учебните часове може да се провеждат в блок от по два часа по 45 минути, но не 

повече от 7 учебни часа на ден. 

(6) Учениците полагат изпити за определяне на годишна оценка. 

(7) Изпитите се полагат в три изпитни сесии по график, утвърден със заповед на 

директора. 

(8) Учениците имат право на две редовни поправителни сесии и една допълнителна 

сесия по график, утвърден със заповед на директора. 

(9) За явяване на поправителни изпити учениците подават заявление до директора 3 дни 

преди началото на поправителната сесия. 

(10) Изпитите се провеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата 

на оценяване. 

(11) Изпитните материали се изготвят от учителя и се представят за утвърждаване от 

директора до една седмица преди началото на изпитната сесия. 

(12) Съставът на училищните комисии по организиране и оценяване на изпитите се 

определя със заповед на директора. 

(13) Срокът за оповестяване на резултатите от изпитите е три дни след приключване на 

последния изпит. Мястото на оповестяване е информационното табло в училище и сайта 

на училището. 

(14) Резултатите от изпитите се вписват в ученическите книжки, личните картони и 

дневника на класа от класния ръководител и учителите, които провеждат изпитите. 

Чл. 17а (1) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за 

отделни учебни предмети - за отделен ученик. 

(2) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 

дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета. 

(3) Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със специални 

образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни 

програми и за които екипът за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и 

ученици със специални образователни потребности препоръчва тази форма на обучение. 

(4) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 

индивидуален учебен план. 

1. Индивидуалният учебен план се разработва за учебната година въз основа на 

училищния учебен план и може да определя разпределение на учебното време по един 

или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план. 

2. Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребности 

може да съдържа само част от учебните предмети, определени в училищния учебен план, 
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а за учениците със сензорни увреждания - и специалните учебни предмети. 

(5) Индивидуалното обучение по ал. 2 се провежда в училището и може да се 

осъществява по един или по няколко учебни предмета. 

1. В случаите по чл. 17а, ал. 4 т.2 за обучението на учениците със специални 

образователни потребности по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за 

подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални 

образователни потребности съвместно с учителя по съответния учебен предмет 

разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на 

училището. 

(6) Когато комбинираната форма се организира по индивидуален учебен план, 

обучението се осъществява по индивидуални учебни програми по чл. 17а, ал. 5, т.1. 

(7) Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на знанията и 

уменията на учениците чрез текущи проверки. 

(7) Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от тридесет на сто от 

броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се 

извършва обучението в комбинирана форма. 

Чл.18.(1) Учениците, които се обучават в дневна, задочна, индивидуална, комбинирана 

или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата си на обучение в 

началото на учебната година. Промяната на формата се допуска и по време на учебните 

занятия, когато се преминава от дневна или от задочна в самостоятелна, комбинирана 

или индивидуална форма на обучение; от комбинирана в дневна форма на обучение 

(2) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

Чл.19. Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на 

професионална квалификация в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и 

същи по вид документи съгласно държавното образователно изискване за документите 

за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите. 

 

Раздел IV.  Учебно време 

 

Чл.20. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни 

седмици, учебни дни и учебни часове. 

(2) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна и пролетна ваканция. 

Продължителността на ваканциите е както следва: 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през 

учебната 2015/2016 година: 

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. - есенна ваканция 

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. - коледна ваканция 

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. - зимна ваканция 

02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас   

02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас 

Неучебни дни: 

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература 

20.05.2016 г. – Втори ДЗИ 

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година: 

08.02.2016 г. 
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Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година: 
 

13.05.2016 г. – XII клас (13 учебни седмици) 

30.06.2016 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми 

клас с интензивно изучаване на чужд език) 

30.06.2016 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици ) 

Чл. 21. (1) Учебната година започва на 15.09. и е с продължителност 12 месеца. 

(2) Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни 

седмици и се разпределят в два срока. 

(3) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. 

(4) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. 

(5) Изключения  по алинея 1, 2, 3 и 4 се допускат, само ако това е предвидено в учебния 

план. 

Чл. 22. (1) Броят на задължителните учебни часове за една седмица не може да бъде 

повече от: 

1. тридесет учебни часа – в VІІІ клас. 

2. тридесет и два учебни часа – в ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас. 

(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън 

броя на задължителните учебни часове. 

 

Чл. 23.(1) Организацията на учебния ден в ПГСУАУ „Атанас Буров“ се осъществява на 

една смяна. 

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на 

наредбата на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на 

училището не по-късно от три дни преди започването на всеки учебен срок. 

Чл. 24. (1) Продължителността на учебния час е: 

1. Четиридесет и пет минути в VІІІ-ХІІ клас – дневна форма на обучение. 

2. Петдесет минути – по учебна практика. 

3. Шестдесет минути – по производствена практика. 

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 минути и 

не повече от 30 минути. 

 

Раздел V. Съдържание на училищното обучение 

 

Чл.25. Учебното съдържание в ПГСУАУ „Атанас Буров“ се групира в 

общообразователна подготовка и в професионална подготовка. 

(1) Общообразователната подготовка е задължителна, задължително избираема, 

професионална и свободно избираема, която се осъществява чрез системата на урочните 

и извън урочните дейности. 

(2) Професионалната подготовка е задължителна, обща, отраслова, специфична, 

чуждоезикова и избираема – ЗИП и СИП. 

Чл.26. Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионалното образование в 

гимназията, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на 

образование, учебните планове и учебни програми за различните специалности, 

утвърдени от МОН. 

 

Раздел VI. Форми на проверка и оценка на знанията 

Чл.27. Проверката и оценката на знанията на учениците се извършва съгласно Наредба 

№ 3 от 15 април 2003г. за системата на оценяване. 
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Раздел VII. Отсъствия 

 

Чл.28. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1. при болест - срещу представяне на медицинска бележка, подписана от 

родител/настойник и  заверена от медицинското лице на гимназията,  в три дневен срок; 

2. при участие в състезания, конкурси, олимпиади и други изяви - при представяне на 

уведомително писмо от организаторите на проявата до директора, поне три дни преди 

проявата; 

3. по молба на родителя/настойника - до 3 дни в учебната година с уведомление по 

образец  до класния ръководител; 

3.1. при невъзможност за подаване на уведомление от родителя/настойника,  класният 

ръководител отразява причината за отсъствията в дневника на класа; 

4.  по молба на родителя/настойника - до 7 дни в учебната година с разрешение на 

директора въз основа на писмена молба. 

 

Чл.29. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено 

отсъствие. 

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат 1 

учебен час  неизвинено отсъствие. 

(3) За допуснатите отсъствия, класният ръководител своевременно писмено уведомява 

родителя или настойника на ученика. 

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно 

се вписва в ученическата книжка. 

Чл.30.(1) Освобождаването на ученик от учебни занятия по учебния предмет “Физическо 

възпитание и спорт”  поради влошено здравословно състояние се извършва на основание 

на медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар или протокол  

от лекарска консултативна комисия (ЛКК) . 

(2 ) Редът и условията за присъствието на освободените по ал.1  ученици се определя със 

заповед на директора въз основа на подадена декларация от родителя/настойника. 

Чл.31. При допуснати 1/3 отсъствия / извинени и неизвинени/ на ученик по даден 

предмет за учебен срок, по предложение на учителя срочната/годишната оценка се 

оформя чрез полагане на изпит. За последното, учителят прави писмено предложение 

пред ПС. 

Чл.32. Директорът на училището, по предложение на ПС, определя със заповед 

условията и реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на срока/годината. 

Чл.33. На учениците не се оформя срочна или годишна оценка, ако продължителността 

на освобождаването от учебни часове е за период, който не позволява поставянето на 

задължителния брой текущи оценки по учебния предмет. 

Чл.34. При извинени отсъствия повече от 30 последователни учебни дни, ученикът има 

право на   удължен срок, както и да завърши учебната година в самостоятелна или 

индивидуална форма на обучение. Решението се взема от ПС след предявяването на 

мотивирана молба или протокол от ЛКК. 

Чл.35. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика 

за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в 

образователно възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В 

характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в 

развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис. 

(2) При завършване на основно и на средно образование, класният ръководител изготвя 

цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА 
7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859;  

e-mail: economics_ss@abv.bg  

 
 

 
 

9 

от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно 

образование. 

(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище. 

 

 

Раздел VIII. Завършване на клас 

 

Чл. 36.  Завършването на гимназиален  клас се удостоверява  с ученическа книжка. 

Чл.37. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП и ЗИП има годишна 

оценка не по-малко от среден /3/. 

Чл.38. Учениците, завършили ХІІ клас и успешно положили държавни зрелостни изпити, 

получават диплома за завършено средно образование. 

Чл.39. (1) Ученици, които имат годишна оценка слаб /2/ по учебни предмети от ЗП и 

ЗИП, полагат поправителни изпити по тях в определените от директора поправителни 

сесии. 

(2) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не 

са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.1, могат да се явят на допълнителна 

поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора, но не по-късно от 10 

октомври. 

(3) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, 

задължително избираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната 

поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. 

(4) Ученици, които се обучават в задочна, индивидуална и самостоятелна форма на 

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

които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити. 

(5) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебни 

предмети от задължителната, задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или 

на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не 

повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна 

сесия и в сесиите по ал. 2. 

 

Раздел IX. Изпити 

 

Чл.40. Условията и редът за организиране и провеждане на изпити с учениците за 

различните форми на обучение са регламентирани в Наредба № 3 от 15 април 2003г. за 

системата на оценяване. 

Чл.41. Изпитите в процеса на обучение са: приравнителни, за промяна на оценката, за 

определяне на срочна оценка по учебен предмет и за определяне на годишна оценка по 

учебен предмет. 

Чл.42. Изпитите след приключване на обучението са: държавни зрелостни изпити за 

придобиване на средно образования и държавни изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация. 

 

Раздел X. Документи за завършен клас, степен на образование и професионална         

квалификация 

 

Чл.43. На учениците, завършили осми клас, се издава свидетелство за завършено 

основно образование. 

Чл.44. Учениците, успешно положили изпитите за завършване курса на обучение 

/зрелостни, държавни, защита на мениджърски проекти и др. /, получават диплома за 
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завършено средно образование, свидетелство за професионална квалификация и/или 

удостоверение за професионално обучение, които се завеждат в съответните регистри. 

Чл.45. Дубликат на документите, издадени от ПГСУАУ”Атанас Буров”, се издава по 

образец съгласно държавно образователно изискване за документите в системата на 

народната просвета. 

 

Раздел XI. Преместване на ученици 

 

Чл.46. (1) Учениците могат да се преместват в паралелка на ПГСУАУ”Атанас Буров” 

или друго училище при наличие на свободни места. 

(2) За свободни места се считат местата по утвърдения държавен план-прием, които 

включват: 

1. незаетите места; 

2. освободените през учебната година места. 

(3) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им 

в училището и в регионалния инспекторат по образованието. 

(4) Преместването на учениците се извършва, както следва: 

1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на 

всеки учебен срок - по същата професия или при смяна на професионална паралелка с 

непрофилирана паралелка; 

2. след успешно завършен клас при смяна на: 

- професия съответно с друга професия; 

- профила с професия; 

- професията с профил или с непрофилирана паралелка; 

- непрофилирана гимназиална паралелка с професия. 
(5) При преместване на ученици от помощни училища в ПГСУАУ”Атанас Буров” те 

продължават обучението си по индивидуална образователна програма, която включва 

конкретни задачи в рамките на учебните програми по един или повече учебни предмети 

от учебния план. 

(6) Учениците по ал. 5, които усвояват държавните образователни изисквания за клас, 

етап или степен на образование, продължават обучението си по учебния план на 

приемащото училище. 

Чл.47. (1) Учениците могат да се преместват при условията на чл. 46, ал. 4, т.1 над 

утвърдения държавен план-прием в следните случаи: 

1. по социални или здравословни причини; 

2. при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или 

настойниците. 

(2) В случаите по ал. 1 ученикът се премества със заповед на директора на приемащото 

училище въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 

и 2. При отказ на директора на приемащото училище началникът на регионалния 

инспекторат по образованието взема решение относно преместването на ученика. 

 

Чл.48. Учениците не могат да се преместват: 

1. в последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с 

професионална паралелка; професия с профил; 

2. в последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия, 

профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия. 

Чл.49. При  различие между училищните учебни планове учениците полагат 

приравнителни изпити при условия и по ред, определени от директора. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Раздел I. Учители 

 

Чл.50. Учителят в ПГСУАУ „Атанас Буров” организира и провежда образователно – 

възпитателния процес по учебни предмети, проверява и оценява знанията на учениците, 

съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социална среда. 

 

Чл.51. Учителят ПГСУАУ „Атанас Буров” има право: 

 

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно 

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и 

възможностите на информационните и комуникационните технологии; 

2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 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 за възможностите за повишаване на професионалната му 

квалификация; 

4. да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището; 

6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения. 

 

Чл. 52. Учителят е длъжен: 

 

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, 

включени в длъжностната му характеристика; 

2. да преподава учебните предмети на книжовния български език,  с изключение на тези 

по чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да 

усвояват книжовноезиковите норми; 

3.да вписва отсъствия на учениците, неприсъстващи в учебния час; 

4. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, 

за да му бъде осигурен заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

5. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения; 

6. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 

7. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния 

процес и на други дейности, организирани от училището; 

8. да поддържа и повишава професионалната си квалификация; 

9. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието 

на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за 

общуване и интегриране в училищната среда, да го насочва към форми за допълнителна 

работа с оглед възможностите, потребностите и желанията му при зачитане на неговото  

право да взема решения; 

10. да не ползва мобилен телефон по време на час; 

11. 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 ученици; 

12. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави; 

13. да не внася в училището предмети, които са източник на повишена опасност; 
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14. да провежда индивидуални срещи с родители в определеното приемно време или в 

друго удобно за двете страни време; 

15. да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство, да не 

прилага форми на физическо и психическо насилие; 

16. да не предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на 

интереси. 

 

Раздел II. Класен ръководител 

 

Чл.53. Учител, който е и класен ръководител, в ПГСУАУ „Атанас Буров” има 

следните допълнителни задължения: 

1. 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; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да 

предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

4. 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; 

5. 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; 

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик; 

7. да организира и да провежда родителски срещи; 

8.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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед 

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от 

паралелката; 

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката 

а) да проверява ученическите книжки два пъти на срок; 

б) да оформя регистрираните в дневника отсъствия и подава ежемесечно справка за тях 

на ръководството; 

в) да приключва личните дела в края на всеки срок в рамките на 5 работни дни; 

г) да подрежда в хронологичен ред и съхранява в специална папка до края на учебната 

година документите за извиняване на отсъствия; 

д) да вписва наказанията и тяхното отменяне или заличаване в ученическата книжка и 

дневника на класа. 

14. по време на родителските срещи да не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха 

и поведението на отделните ученици от паралелката. 
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15. на първата родителска среща за учебната година да предостави на всеки родител 

информационен пакет с най-важната информация за обучението на ученика. 

16. да определя съвместно с родителите, представителите на класа в УН, участва в 

заседанията на УН, прокарва решенията на УН сред родителската общност. 

17. да съдейства за въвеждането на елемент от училищната униформа. 

18. да организира дежурство в класа  за опазване на материалната база. 

19. съвместно с училищното ръководство, ученици и родители да създават условия за 

организация на класната стая. 

20. да организира дейности с класа за гражданско възпитание, сплотяване на класната 

общност, привличане на родителите като партньори на училищния живот и др. 

21. да осигурява участието на класа в общоучилищните дейности и изяви. 

22. да разработва тематичен план за часа на класа. Определя седмично приемно време 

за работа с родителите в рамките на допълнителния час на класа. 

 

Раздел III. Дежурен учител 

 

Чл.54. Дежурството на учителите се извършва по график, определен със заповед на 

директора. 

Чл.55. Дежурният  учител в ПГСУАУ „Атанас Буров”  има следните задължения: 

 

1. Да спазва утвърдения от директора график за дежурство. 

2. Да идва 15 минути преди започване на учебните занятия за установяване 

състоянието на училищната база и подготовката и за учебно-възпитателния процес. 

3. Да контролира графика за времетраене на учебните часове. 

4. Да докладва на училищното ръководство за неизправности или нанесени щети на 

материалната база или констатирани нарушения. 

5. Да носи отговорност за реда и за дисциплината в учебната сграда. 

6. Да напуска последен училищната сграда след приключване на учебните занятия. 

7. Да не допуска в учебната сграда ученици без бележник. 

8. Да контролира почистването на класните стаи след последния учебен час. При 

констатиране на нарушения отразява констатациите си в дневник на дежурния учител 

 

Раздел  IV. Ученици 

 

Чл. 56. Ученикът в ПГСУАУ „Атанас Буров” има право да: 

 

1. получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение; 

2. получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си 

подготовка; 

3. избира и бъде избиран в ученическия съвет на класа и Ученическия парламент; 

4. 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; 

5. участва в извънкласни и извънучилищни дейности; 

6. 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 съгл. Системата  за морално и материално 

стимулиране на ученици, учители и служители  в ПГСУАУ ”Атанас Буров”; 

7. дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на 

училищната дейност; 

8. получава стипендии от бюджета на училището за отличен успех или 
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неравностойно социално положение; 

9. участва, включително с присъствието на родител/настойник, при решаване на 

въпроси, засягащи негови права и интереси; 

10. се извини преди започване на часа, че не е подготвен по даден предмет, до 3 пъти 

в годината. 

 

Чл. 57. Ученикът няма право да: 

 

1. отсъства от учебни занятия, както и от масови мероприятия, организирани от 

училището, без уважителна причина,  удостоверено по ред, определен с този 

правилник; 

2. пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както 

и на съучениците си по време на учебните часове; 

3. употребява наркотични средства и алкохол, както и да пуши в сградата на 

училището и пред представителния вход на гимназията; 

4. участва в хазартни игри, политически партии и организации до навършване на 

пълнолетие; 

5. учи в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак; 

6. заплашва, упражнява насилие и да накърнява личното достойнство и човешките 

права на учениците, учителите и служителите; 

7. ползва мобилен телефон и други електронни средства по време на учебните 

часове 

8. носи  в училище : 

За момичета: 

 Пола с дължина по-къса от средата на бедрото 

 Къси панталони и такива от прозрачна материя 

 Блузи с дължина над талията (в т.ч. бюстиета и потници с презрамки) 

 Шапка по време на учебен час 

 Джапанки 

 Предизвикателни аксесоари и тежък грим 

За момчетата: 

 Къси панталони 

 Потници 

 Шапка по време на учебен час 

 Джапанки 
9. внася и употребява взривни вещества /вкл. пиратки, бомбички и др./ и оръжие 

/хладно, огнестрелно, газови пистолети, флакони със сълзотворен газ и др. вредни 

вещества/ 

10. членува в секти, забранени от официалните власти, както и да провокира 

конфликти на тази основа в училището; 

11. играе карти и други хазартни игри на територията на училището и училищния 

двор; 

12. отнема лични вещи от ученици, учители и служители, да нанася побой над 

съучениците си и да влиза в пререкания с педагогическия и обслужващ персонал. 
13. ползва сайтове и програми извън определените такива от учителя  по съответната 

дисциплина; 
14. дава невярна информация на преподавателите, укриване и фалшифициране на 

училищни, служебни и лични документи. Контролът по тази точка се 
осъществява от преподавателите, които определят и подходящите санкции. 
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Чл. 58. Ученикът е длъжен да: 
 

1. изпълнява учебните си задължения; 

2. спазва настоящия правилник, нормите на поведение в училището и обществото 

и законите на страната; 

3. пази авторитета на училището, както и да съхранява и развива училищните 

традиции; 

4. посреща влизането на учител и представител на училищното ръководство в клас 

със ставане на крака; 

5. да пристига в училище най-малко 5 минути преди началото на първия си час; 

6. да носи училищната униформа на официални празници и представителни 

мероприятия на гимназията; 

7. носи в училище само учебни помагала и предмети, необходими за учебната 

работа; 

8. поддържа лична хигиена; 

9. опазва чисто работното си място и класната стая; 

10. носи винаги своята ученическа книжка (бележник) и да я предоставя при 

поискване. Отказът се отразява в раздел „Забележки“ в дневника, а при три 

внесени забележки се уведомяват родителите (настойниците); 

11. опазва материалната база на училището. При нарушения възстановява тройно 

стойността на нанесените щети; 

12. върне учебниците, учебните помагала, спортните екипи и други, получени от 

училището, не по-късно от 3 дена преди приключване на учебната година; 
13. възстанови стойността на учебник, учебни помагала, спортни екипи и други при 

установяване на непригодност; 

14. изчака учителя 15 мин. след започване на часа и ако учителят отсъства, да 

изпълни указанията на директора и помощник-директора; 

15. изпълнява полагащото му се дежурство в клас; 

16. спазва сроковете за подаване на документи за стипендия и  заявления за  

явяване на изпит. При неспазване на сроковете губи права. 

 

Раздел V. Дежурен ученик 

 

Чл. 59. (1) Дежурният ученик е длъжен: 

 

1. да пристига в училище не по-късно от 10 минути преди първия учебен час и напуска 

последен класната стая, като я оставя в приличен вид; 

2. да оглежда класната стая и ако забележи някакви материални щети, веднага да  ги 

съобщи на дежурния учител; 

3. да чисти класната дъска и я оставя чиста след последния учебен час; 

4. да следи за хигиената, реда и опазване на имуществото на класната стая; 

5. да уточнява и съобщава на преподавателя отсъстващите ученици за часа; 

6. да помага на учителите при пренасяне и работа с УТС; 

7. да уведомява училищното ръководство в случай, че учителят не се яви и часът не е 

започнал повече от 15 минути от началото му. 

(2) При отсъствие на дежурния ученик за деня неговото място се заема от 

следващия номер по ред в класа. 

(3) Всяко неизпълнение на функциите на дежурния ученик се смята за 

виновно нарушение на училищния правилник и подлежи на санкции. 
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Раздел VI.  Родители 

 

Чл. 60. Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на 

учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

 

Чл. 61. Родителите имат следните права: 

 

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, 

уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната 

среда; 

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в 

друго удобно за двете страни време; 

3. да участват в родителските срещи; 

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика; 

6. да участват в училищното настоятелство; 

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата им от 

специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 

 

Чл. 62. Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността 

на училището; 

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите 

нрави; 

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-

възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за 

общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда; 

5. да се явява в  училище, когато са призовани от класния ръководител или 

ръководството; 

6. да осигурят необходимите за учебния процес учебни помагала и пособия; 

7. да възстановяват в 3-дневен срок материалните щети по вина на ученика; 

8. да не накърняват авторитета и достойнството на учителя; 

9. да не уронват авторитета на гимназията. 

 

Раздел VII.  Педагогически съветник 

 

Чл. 63. Проучва и подпомага психичното развитие и здраве на учениците; подготовката 

на образователен и професионален избор на учениците; адаптирането на учениците към 

образователната и социалната системи и на последните към учениците. 

Чл. 64. Педагогическият съветник е посредник в отношенията индивид-училищна 

система. 

Чл. 65. В своята работа педагогическият съветник осъществява диагностична, 

консултативна, посредническа дейност. 

Чл.66. При съзнателно подпомагане на извършването на актове на дискриминация, носи 

отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминация. 

Чл.67. Педагогическият съветник е длъжен да не допуска в работата си пряка и непряка 

дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 
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Раздел VIII. Награди и наказания 

 

Чл. 68.(1) ПГСУАУ „Атанас Буров”  учредява свой награден фонд, за който се отделят 

средства от спонсорство, стопански инициативи, дарения и др. 

(2) За отличен успех, за успешно представяне на състезания, конкурси, олимпиади и 

принос за развитие на уч. общност, учениците получават следните награди: 

1. Похвала от директора на училището или ПС с вписване в дневника на класа 

/стр.122/ и ученическата книжка на ученика; 

2. Похвална грамота 

3. Благодарствено писмо до родителите 

4. Приз „Сребърна пара” 

5. Приз „Златна пара” 

6. Приз „Бронзова пара“ 

7. Приз „Ученик на годината“ 

8. Предметна награда 

(3) Наградите се присъждат от ПС по писмено предложение на класния ръководител, 

училищното ръководство или Училищното настоятелство. 

 

Чл. 69. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник ученикът 

се наказва със: 

1. забележка; 

2. извършвание 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)Установяването и регистрирането на неизпълнението на задълженията на учениците 

става чрез: 

(а) отбелязване в дневника на класа в раздел „Бележки по дисциплината на учениците”; 

(б) доклад на класния ръководител; 

(в) доклад на конкретен преподавател или педагогическия съветник; 

(г) сигнали от ученици, служители в училището и от охраната на училището, адресирани 

до ръководството на училището. 

(3) 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 са: 

 работа в библиотеката; 

 работа при пед.съветник; 

 подпомагане дейностите по почистване на класните стаи и двора на училището. 

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

този правилник,  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. 

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

(6) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, 

освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на 

поведението. 

1. Поведението на учениците се определя чрез степените: 

а) примерно – ученици, спазващи изискванията, регламентирани с този правилник 

б) добро – ученици допуснали нарушения на задълженията, определени с този 

правилник 

в) задоволително – ученици със системни нарушения на задълженията, 

определени с този правилник 

г) незадоволително - ученици с тежки и  системни нарушения на задълженията, 

определени с този правилник 

2. Оценката за поведение на учениците е годишна и се определя от педагогическия съвет 

по предложение на класния ръководител или преподавател; вписва се от класния 

ръководител в характеристиката за съответната учебна година. 

3. При завършване на степен на образование в характеристиката на учениците се вписва 

окончателна оценка за поведение, която съответства на преобладаващите годишни 

оценки за целия курс на обучение. 

4. При преместване на ученик през учебната година оценката за поведение се определя 

към съответния момент и се вписва в характеристиката, придружаваща документите за 

преместване. 

5. При преместване на ученици от други училища в ПГСУАУ „Атанас Буров” оценката 

за поведение, с която идват, се привежда в съответствие с този правилник с решение на 

педагогическия съвет. 

(7) 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. 70. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание. 

(2) Мерките по чл. 69, ал. 6 и 7 се налагат заедно с наказанията по чл. 69, ал. 1. 

 

Чл. 71. (1) Наказанията и мерките са срочни. 

(2) Срокът на наказанието по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 

69, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му. 

(3) Когато наказанията по чл. 69, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края 

на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

Чл. 72. Видът и срокът на наказанията се определят, като се отчитат видът, тежестта на 

нарушението и личностните особености на ученика. 

Чл. 73. (1) Наказанието „Забележка”се налага със заповед на директора по предложение 

на класния ръководител, а наказанията по чл. 69, ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на директора 

по предложение на педагогическия съвет. 
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Чл. 74. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя/настойника за 

извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане 

на наказание. 

(2) Преди налагане на наказанията по чл.69, ал.1 т.2-5  и  69, ал. 6 директорът и/или 

педагогическия съвет  изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, 

свързани с конкретното нарушение. 

(3) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. 

(4) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, 

педагогически съветник или ресурсен учител. 

(5) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат 

поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици. 

(6) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 69, ал. 4, се 

взема мнението на класния ръководител на ученика. 

Чл. 75. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика 

наказания и мерки. 

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон 

и в характеристиката на ученика. 

(3) Наложеното наказание „Забележка”се обявява от класния ръководител пред класа. 

Чл. 76. (1) При налагане на мярката по чл. 69, ал.4 за времето на отстраняване на ученика 

се отбелязват неизвинени отсъствия. 

(2) При налагане на мярката по чл. 69, ал. 5 за часа, за който ученикът е отстранен, 

учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията 

на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за 

възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката. 

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 69, ал. 1, т. 4, продължава обучението 

си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на 

регионалния инспекторат по образованието. 

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 69, ал. 6, за срока на мярката се лишава 

от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в 

представителни прояви от името на училището. 

(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват 

учениците, на които не е наложена мярката по чл. 69, ал. 6. 

Чл. 77. (1) Наказанията и мерките 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 наказанието по чл. 69, ал. 1, т. 4 той може 

да продължи обучението си в училището, в което е преместен. 

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

Раздел IX. Правила за налагане на наказания 

 

Чл.78.(1) Наказание “Забележка” се налага със  заповед на директора по предложение на 

кл.ръководител при: 

1.Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – при  5  неизвинени отсъствия. 

2.За системно нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към 

учители и съученици, отразено чрез вписани 5 забележки от учителя в дневника на класа. 

3.Умишлено увреждане на училищното имущество. 
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4.Употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището, регистрирани в 

дневника за дежурство на учителите. 

5.Отказ да представи бележника си за проверка и вписване на оценки – при 5 писмени 

забележки в дневника. 

6.Нарушаване  изискванията на този правилник за посещаване на учебните занятия в 

приличен външен вид. 

 

(2) Наказание „Извършвание на дейности в полза на училището в свободното от 

учебни часове време”   - се налага със заповед на директора по предложение на 

педагогическия съвет 

(3) Наказание “Предупреждение за преместване в друго училище” се налага по със 

заповед на директора по предложение на педагогическия съвет при: 

 

1. Направени 10 неизвинени отсъствия. 

2. Умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалния учебно-

възпитателен процес в учебните часове и реда в сградата и района на училището – с 

писмен доклад на засегнатите страни. 

3. Фалшифициране на училищна документация. 

4. Отправяне на заплахи, упражняване на насилие и предизвикване на конфликти, 

уронващи честта и достойнтството на ученици, преподаватели и други лица в училище – 

с писмен доклад на засегнатите страни. 

 

(4) Наказание “Преместване в друго училище” се налага със заповед на директора по 

предложение на педагогическия съвет при : 

1.Изчерпване на мерките за въздействие по предходните членове. 

2.За допуснати 15 неизвинени отсъствия . 

3.Системно и грубо нарушаване на  училищния ред, въпреки всички получени наказания 

и организираната превантивна дейност /работа на кл.ръководител  и комисия за 

УКПППУ/. 

Забележка: Наказанието по чл. 69, ал. 1, т. 4 „преместване в друго училище” не се 

налага на ученик от последния гимназиален клас, независимо от наличието на 15 и 

повече от 15 неизвинени отсъствия, но той може да бъде наказан  с преместване от 

дневна в самостоятелна форма на обучение / за ученици, навършили 16 години / 

4.Хулигански и вандалски прояви в сградата и района на училището и при посегателство 

и рушене на материалната база на училището 

5.Уронване престижа, авторитета и доброто име на училището. 

6.Упражняване на тежко физическо или психическо насилие върху участниците в УВП, 

доказано с медицински документ и писмен доклад на засегнатите страни. 

 

(5) Наказание “Преместване” от дневна в самостоятелна форма на обучение” се 

налага по предложение на класния ръководител при спазване указаните процедури от 

ППЗНП и по решение на педагогическия съвет със заповед на директора  за ученици, 

навършили 16 години. 

Чл. 79. Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищното 

имущество и за нанесените щети и възстановяват повредата в срок до 10 дни от 

установяване на щетата. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ОРГАНИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Раздел I. Директор и помощник-директор 

 

Чл. 80. (1) Директорът на ПГСУАУ „Атанас Буров”, като орган за управление на 

училището: 

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; 

2. спазва и прилага държавните образователни изисквания; 

3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

4. представлява училището пред органи, организации и лица и сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените 

му правомощия; 

5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично 

разпореждане с бюджетните средства; 

6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, 

възпитателите, служителите и работниците в училището по реда на Кодекса на труда; 

7. обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по 

образованието в 3-дневен срок от овакантяването . 

8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на 

труда, Закона за народната просвета и с този правилник; 

9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в 

съответствие с държавните образователни изисквания; 

10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, 

за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на 

училището с държавния герб; 

11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от 

Закона за народната просвета; 

12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява учебната документация; 

13. осигурява условия за здравно профилактична дейност в училището; 

14. изготвя длъжностно разписание на персонала и поименно разписание на длъжностите 

и работните заплати; 

15. утвърждава изготвя длъжностно разписание на персонала и поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати; 

Чл. 81. (1) Длъжността "директор" на  училището  се заема въз основа на конкурс при 

условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната 

просвета. 
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(2) При отсъствие на директора на  училището  за срок повече от 30 календарни дни 

министърът на образованието и науката, сключва трудов договор с друго лице за 

временно изпълняване на длъжността "директор". 

(3) При отсъствие на директора на училището за срок, по-малък от 30 календарни дни, 

той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището. 

Чл. 82. Помощник-директорът подпомага директора при организирането и контрола на 

учебната, административната или учебно-производствената дейност на училището 

съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната 

длъжностна характеристика. 

 

Раздел II. Педагогически съвет 

Чл. 83. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 

1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година; 

2. приема правилника за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план; 

4. избира формите на обучение; 

5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението; 

6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на 

нормативните актове; 

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

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

наказания "преместване в друго училище до края на учебната година" и "преместване от 

дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна 

възраст"; 

9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми 

за осъществяването им. 

10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение 

11. утвърждава елементи от униформено облекло, след съгласуване с родителите на 

учениците от училището; 

12. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното 

настоятелство или с родители на учениците от училището. 

Чл. 84. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите и 

учителите. (2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да 

участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което 

обслужва училището. 

Чл. 85. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от 

директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-

малко 1/3 от числения му състав. 
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(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 

2/3 от числения му състав. 

(3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с 

квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на 

регионалния инспекторат по образованието. 

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол. 

 

Раздел III. Училищно настоятелство 

 

Чл. 86. (1) Училищното настоятелство в ПГСУАУ „Атанас Буров” е обществен орган за 

подпомагане дейността на училището. 

(2) Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат съгласно 

разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и техните устави. 

(3) С цел изграждане облика на училището, училищното настоятелство може да предлага 

на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и 

ритуали. 

(5) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното 

настоятелство. 

 

ГЛАВА  ПЕТА 

 

УЧЕНИЧЕСКИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Раздел I. Ученически съвет на класа 

 

Чл. 87. Съставът на ученическия съвет на класа в ПГСУАУ „Атанас Буров” в се определя 

от учениците чрез гласуване и се състои от 3-ма ученици. 

Чл. 88. Ученическият съвет на класа участва в планиране  тематиката на часа на класа, в 

решаване проблемите на класа, излъчва представител за участие в ученическия 

парламент и организира участието на класа в общоучилищни мероприятия. 

 

Раздел II. Ученически парламент 

 

Чл. 89. Ученическият парламент е израз на правото на представителност на учениците от 

ПГСУАУ „Атанас Буров”. 

Чл. 90. Съставът и ръководството на ученическия парламент на училището се определя 

от самите ученици, като всеки клас избира по един свой представител в него. 

Чл. 91. Ученическият парламент организира своята дейност въз основа на План за 

дейността на Ученическия парламент. 

Чл. 92. Ученическият парламент участва в: 

(а) планиране на училищната дейност; 

(б) организирането на извънкласни и извънучилищни форми; 

(в) организиране и провеждане на училищни мероприятия. 

Чл. 93. Ученическият парламент има право да: 

а) събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова 
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инициатива, свързани с провеждане на дейности, организирани от Ученическия 

парламент; 

б) предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на 

учебно-възпитателната работа; 

(в) участва чрез свой председател при необходимост в заседанията на педагогическия 

съвет. 

 

ГЛАВА VI 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Раздел I. Училища 

Чл. 94. В ПГСУАУ „Атанас Буров” се издават или водят следните документи: 

1. Книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет; 

2. Книга за регистриране заповедите на директора; 

3. Книга за контролната дейност на директора / помощник-директора; 

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН; 

5. Дневник за входяща кореспонденция; 

6. Дневник за изходяща кореспонденция; 

7. Книга за регистриране на дарения; 

8. Свидетелство за дарение; 

9. Летописна книга; 

10. Книга за санитарното състояние; 

11. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст; 

12. Дневник за VIII - ХII  клас; 

13. Личен картон за дневна и индивидуална форма на обучение в професионалната 

гимназия 

14. Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в професионалната 

гимназия 

15. Личен картон за проведен курс за професионална квалификация ; 

16.Личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности 

придобити чрез неформално обучение или самостоятелно  учене; 

17. Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни 

изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване 

на професионална квалификация; 

18. Протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване 

на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация; 
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19. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит; 

20. Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит; 

21. Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка; 

22. Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап; 

23. Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит; 

24. Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно 

образование; 

25. Протокол за оценките от държавните изпити за придобиване на професионална 

квалификация; 

26. Удостоверение за преместване; 

27. Удостоверение за завършен клас; 

28. Удостоверение за професионално обучение; 

29. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия; 

30. Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен 

в дипломата за средно образование; 

31. Удостоверение за завършен гимназиален етап; 

32. Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап; 

33. Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап; 

34. Свидетелство за основно образование; 

35. Дубликат на свидетелство за основно образование; 

36. Свидетелство за професионална квалификация; 

37. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация; 

38. Приложение към свидетелство за професионална квалификация; 

39. Дубликат на свидетелство за професионална квалификация; 

40. Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация 

41. Протокол за съпоставяне; 

42. Протокол за допускане до държавни изпити за признаване на степен на 

професионална квалификация; 

43. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит за признаване на 

професионална квалификация; 

44. Протокол за резултата от проверка на професионални знания, умения и 

компетентности; 45. Протокол за оценките от изпити за признаване на професионална 

квалификация; 
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46. Диплома за средно образование; 

47. Приложение към дипломата за средно образование; 

48. Дубликат на диплома; 

49. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование 

и за придобита професионална квалификация; 

50. Регистрационна книга на издадените дубликати на документи за завършена степен на 

образование и за придобита професионална квалификация; 

51. Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък - 

образец № 1); 

52. Ученическа лична карта; 

53. Ученическа книжка; 

54. Ученическа книжка за задочно обучение; 

55. Регистрационна книга за издадените удостоверения; 

56. Справка за успех по години и хорариум учебни часове; 

57. Характеристика на ученика; 

58. Характеристика на ученика за завършена степен на образование. 

Раздел II.Общи изисквания към попълването и воденето на документите 

Чл. 95. (1) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати, издавани 

от ПГСУАУ „Атанас Буров”, се попълват на компютър, а в непопълнените редове се 

отпечатват тирета. 

(2) В документите по ал. 1 не се извършват поправки и не се ползва коректор и изтриване 

на фабрично отпечатани и попълнени на компютър текстове и цифри. 

(3) Датата на регистриране на документа в регистрационната книга не може да 

предхожда датата на протокола на съответната комисия, вписана в документа. 

(4) Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и дубликати 

се издават на бланка-оригинал. 

(5) Документи с фабрична номерация се унищожават по реда на чл. 88 ал.1 от Наредба № 

4 от 16.04.2003 г. в случай, че са дефектни, сгрешени при попълването им или станали 

негодни за ползване. 

Чл. 96. (1) Всички документи, без посочените в чл. 95, могат да се попълват на ръка със 

син или черен химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично 

отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване 

на документите се коригират с червен химикал. 

(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, 

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

текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага 
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подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага кръглият 

печат на институцията. 

Чл. 97. (1) При попълване на протоколите за изпитите след вписване на трите имена на 

последния ученик празните редове се унищожават със знак "Z". 

(2) Протоколите за изпитите се номерират по реда на предаването им за съхранение в 

класьора за съответната изпитна сесия. 

Чл. 98. Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас и трябва да 

съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. 

Чл. 99. Книгите и дневниците, описани в глава втора, се прошнуроват. Когато книгата 

(дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син или черен 

химикал в горния десен ъгъл на листа. 

Чл. 100. Писането на документи с фабрична номерация в ПГСУАУ „Атанас Буров” се 

осъществява съгласно процедура, определена със заповед на директора. 

 

ГЛАВА VII 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТЧИТАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА 

ДОКУМЕНТИ С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ 

Чл.101. Приемането, отичитането и унищожаването на документи с фабрична номерация 

се извършва съгласно Наредба № 4  от 16.04.2003 г. за документите за системата на 

народната просвета. 

 

 

ГЛАВА ОСМА 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 102. (1) Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от ПС. 

(2) Правилникът се актуализира за всяка учебна година, а при необходимост, и през 

време на учебната година. Решението за това се взема от ПС. 

(3) В началото на всяка учебна година класните ръководители са длъжни да запознаят 

учениците и техните родители (настойници) срещу подпис с настоящия правилник, както 

и с корекциите му през учебната година. Текстът на правилника се предоставя на всички 

ученици и учители. 


